“İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.”
(Hadis-i Şerif)

w w w . h o f d it ib . c o m

BAŞLARKEN
Yüce Allah her dönemde insanların doğru yola ulaşması ve ona verdiği kabiliyetleri açığa
çıkarması için adına "din" dediğimiz evrensel doğrular bütünü göndermiştir. Yine insanlar
arasından bu "evrensel doğruları insanlara bildirecek, "peygamber" dediğimiz "elçiler" seçmiştir.
Peygamberler, Allah'ın kendilerine bildirdiği ilahi hükümleri insanlara bildirirler. İnsanlar da
"Eşsiz ve Tek Yaratıcı “ya olan görevlerini bilip, O'nun vermiş olduğu kabiliyetleri ile yine O’nun
sevgisini kazanmak ve cennetinde mutlu bir yaşamak için bu hükümlere uygun hareket ederler.
İslâm Dini, bu evrensel doğruların bildirildiği son din. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)
son peygamber, Kitabımız Kur’an-ı Kerim de son kutsal kitaptır. Güzel dinimiz hayatımızın her
alanını düzene koyan bir rehberdir. Dünyaya geliş amacımız da, Allah'ın adına "din" dediği bu
hükümlerde bildirilen özelliklere uygun bir insan olmaya çalışmaktır. Şimdiye kadar bütün dinlerin
gönderiliş amacı da budur. Bizler bu evrensel değerleri uygulayıp uygulamadığımızın sınandığı bir
dünya da yaşamaktayız.
Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin, elde edilen alışkanlıkların, hayatın ilerleyen
dönemlerini derinden etkilediği açık bir gerçektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i
şerifinde, dünyaya gelen bütün çocukların tertemiz bir yapıda yaratıldıklarını, bu yaratılışın da
İslam’la birebir örtüştüğünü, ancak anne ve babaların çocuklara sonradan değişik dinler ve
kültürler empoze etmek suretiyle onları bu temiz yaratılıştan uzaklaştırdıklarını söyler. Bu güzel
başlangıcın bozulmasını önlemek isteyen Allah Resulü, çocuklara yetişme çağından itibaren doğru
dini bilgiler verilmesini emretmiş, dini yaşama konusunda alışkanlıklar kazandırılmasını tavsiye
etmiş ve buna sürekli olarak teşvik etmiştir.
Geleceğin yetişkinleri olan sevgili yavrularımız, onları nadide bir çiçek gibi yetiştirmeye
çabalayan kıymetli anne ve babalar!
Yarının büyükleri olacak bugünün çocuklarının, kendilerine, ailelerine, topluma ve insanlığa
yararlı, tertemiz birer insan olarak yetişmeleri için hepimize büyük görevler düşmektedir.
Bizlerde bu büyük hizmete küçük de olsa bir katkıda bulunmak, ayrıca çocuklarımızın milli-manevi
değerlere bağlı, güzel ahlaklı, ülkesini ve milletini seven birer evlat olarak yetiştirmek isteyen
anne ve babalara yardımcı olmak maksadıyla, herkesin bilmesi gereken temel dini ve ahlaki
bilgileri böyle bir kitapçıkta derledik. Bilgiler, çocuklarımız kolay öğrensin ve anlasınlar diye lazım
olduğu kadar ve çok kısa olarak sunulmuştur.
En büyük dileğimiz, çalışmamızın bizler için bir sadaka-i cariye (kalıcı hayırlı iş),
çocuklarımız için bir bilgi kaynağı, anne babalar için de çocuklarını yetiştirmeye yardımcı
olmasıdır. Sözü, Peygamberimiz (s.a.v.)'in bunu çok iyi özetleyen bir hadisi ile bitirelim:
"İnsan öldüğü zaman amel defteri şu üç şey hariç kapanır. Sadaka-i cariye, kendisinden
faydalanılan ilim ve ona dua ettiren yararlı ve Salih evlat." Yani bu üç güzel işi yapanların
sevap defterleri kıyamete kadar kapanmayacak.
Bu çalışmaya maddi ve manevi emeği geçenlerden Allah razı olsun.
Yavrularımıza faydalı olması temennisiyle…
Güngör ÇAKAN
Hof Ditib Osmanlı Camii
Din Görevlisi
www.gungorcakan.com
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__________________________________
DİN NEDİR?
Din, akıllı insanları, kendi istekleri ile,
dünyada ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran
ilâhi bir kanundur.
İlk Peygamber Hz.Adem’den itibaren bütün
peygamberler, insanlara Allah’ın varlığını ve
birliğini,
O’na
nasıl
ibâdet
edileceğini
öğretmişlerdir. Ancak bu peygamberlerin anlatmış
olduğu dinlerin kuralları, zamanla insanlar
tarafından bozulmuştur. Bozulan bu dinler,
insanlara dünya ve âhiret mutluluğunu
sağlayamadıkları için yeni bir ‘din’e ihtiyaç
duyulmuştur.
Bunun üzerine Yüce Allah, son Peygamber
olarak Hz. Muhammed’le birlikte İslâm dinini
göndermiştir. Bugün dünyada bozulmamış olan
tek din İslâm dinidir.
► Dinler üç kısma ayrılır:
1- Hak din: Bozulmamış olan dindir. İslâm dini.
2-Muharref dinler: İnsanlar tarafından
bozulan dinlerdir. Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi.
3- Bâtıl dinler: İnsanlar tarafından uydurulan
dinlerdir. Ateşe ve putlara tapıcılık, ateizm(tanrı
tanımazlık), satanizm gibi.
İslâm’ın kuralları üç kısımdır: İman (İnançİtikat), amel (ibâdetler) ve ahlâk ile ilgili kurallar.
Bu kurallara uygun hareket edenler; hem bu
dünyada hem de âhirette mutlu bir hayat
yaşayacaklardır.
***********************************************************

İMAN NEDİR, NELERE İNANIYORUZ?
İman ‘herhangi bir şeye inanmak’ demektir.
Daha geniş bir ifadeyle; ‘Peygamberimiz’in
Allah’tan getirdiği şeylerin doğru olduğuna; ‘kalp’
ile inanmak ve bu inancı ‘dil’ ile söylemektir.’
► Kelime-i Tevhîd:
Lâ ilâhe illallâh. Muhammedür Rasülullâh.
“Allah’tan başka ilâh yoktur.
Hz. Muhammed Allah’ın Peygamberi’dir.”
► Kelime-i Şehâdet:
Eşhedü el lâ ilâhe illallâh.Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

__________________________________
“Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah
yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed
Allah’ın kulu ve Peygamberi’dir.”
► İmanın Şartları (Esasları)
A. İman Kaça Ayrılır?
1. İcmaili İman: Allah’ın varlığına ve
birliğine ve Hz. Muhammed’in Allah’ın
Peygamberi olduğuna inanan bir kimse ‘topluca
iman’ (icmâli iman) etmiş olur.
2. Tafsili İman: İnanılması gereken şeylere
ayrıntılı olarak iman eden kimse tafsîlî iman
etmiş olur.
İman esasları ayrıntılı olarak ‘Âmentü’de
geçmektedir. Bunlara ‘İmanın Şartları’ denir.
1- Allah’a inanmak,
2- Meleklere inanmak,
3- Kitaplara inanmak,
4- Peygamberlere inanmak,
5- Âhiret gününe inanmak,
6-Kader ve Kazaya inanmak.
► İnsanlar inanç (inanma) bakımından kaç kısma
ayrılır?

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz.
Muhammed’in Allah’ın Peygamberi olduğuna:
1.Mü’min: Kalbi ile inanan ve bu inancını
dili ile söyleyen kimselere ‘mü’min’ denir.
2.Münafık: Kalbi ile inanmadığı halde, dili
ile inandığını söyleyen kimselere ‘münâfık’
denir.
3.Kafir: Kalbi ile inanmayan ve inanmadığını açıkça dili ile söyleyen kimselere ‘kâfir’
denir.
► Allah’a İman insana ne kazandırır?
● Allah’a inanan insan kendisini huzurlu ve
güvenli hisseder.
● İnanmak insanı yalnızlıktan ve boşlukta
kalmaktan kurtarır.
● Allah’a inanan bir insan sıkıntılarla
karşılaştığı zaman ümitsizliğe düşmez.
►İmanın makbul (geçerli) olmasının şartları
nelerdir?
● İman ümitsizlik anında olmamalıdır.
Önceden inanmamış olan bir insanın, tam öleceği
sırada; ‘Ben şimdi inandım’ demesinin bir faydası
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olmayacaktır. Firavunun son anda iman etmesinin
kendisine bir faydası olmadığı gibi:
“İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun
da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak
üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet
boğulmak üzere iken, “İsrailoğulları’nın iman
ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığına inandım.
Ben de müslümanlardanım” dedi.
Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve
bozgunculardan olmuştun.” (Yunus; 90,91)

5- İrâde: Allah’ın dilediğini(istediğini)
yapabilmesidir.
6Kudret: Allah’ın gücünün herşeye
yetmesidir.
7- Kelâm: Allah’ın konuşması, doğru ve
güzel söz söylemesidir.
8- Tekvin: Allah’ın istediğini, istediği
zaman ve mekanda istediği şekilde yaratmasıdır.

● Müslüman, dini kuralları inkar edici söz ve
davranışlarda bulunmamalıdır.

Allah bize göz, kulak, dil, el ve ayak gibi
organlar vermiş, akıl ve zekâ ile bizi varlıklar
arasında üstün bir duruma getirmiştir. Yine Allah
yeryüzünü çeşitli nimetlerle donatmış, havadan
suya kadar her türlü ihtiyacımızı karşılamıştır.

● Müslüman, dini kuralların hepsinin güzel
olduğunu kabul etmelidir.

1- ALLAH’A İMAN NASIL OLMALIDIR?
Çevremize baktığımız zaman
hiç bir şeyin kendiliğinden
olmadığını görürüz. Her şeyi bir
yaratan vardır, O da Allah’tır.
Kâinat
Allah’ın
varlığını,
kâinattaki mükemmel düzen de Allah’ın birliğini
gösterir.
İlk görevimiz, bizi yoktan var eden Allah’a
inanmak, O’na gönülden bağlanmaktır.
Allah’a doğru olarak inanmak ve varlığını
yakından tanımak; O’nun sıfatlarını bilmeye
bağlıdır.
► Allah’ın Sıfatları Nelerdir?
a. Zâtî Sıfatları (Allah’ın zâtının ne olduğu)
1- Vücûd: Allah’ın var olmasıdır.
2-Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcının
bulunmamasıdır.
3- Bekâ: Allah’ın varlığının sonunun
olmamasıdır.
4- Vahdâniyet: Allah’ın bir olmasıdır.
5-Muhâlefetün lil havâdîs: Allah’ın
sonradan
olan
şeylere(yarattıklarına)
benzememesidir.
6-Kıyam binefsihî: Allah’ın varlığının
kendinden olmasıdır.
b. Sübûtî Sıfatları (Allah’ın neler yaptığı)
1- Hayat: Allah’ın canlı ve diri olmasıdır.
2- İlim: Allah’ın herşeyi bilmesidir.
3- Semi’: Allah’ın herşeyi işitmesidir.
4- Basar: Allah’ın herşeyi görmesidir.

► Allahı Niçin Sevmeliyiz?

“Allah’ın
nimetini
sayacak
bitiremezsiniz.” (İbrahim Sûresi, 34)

olsanız

Bu sebeplerden dolayı Rabbimizi çok
sevmeliyiz. Allah sevgisi; O’nun mübârek adını
saygı ile anmak, emrettiği ibâdet görevlerini seve
seve yapmak ve yasak ettiği şeylerden kaçmakla
gerçekleşir.
2-MELEKLERE
OLMALIDIR ?

İMAN

NASIL

► Melekler;
• Nurdan yaratılmış,
• Yemeyen-içmeyen,
• Erkeklik
ve
dişilikleri
olmayan,
• Allah’ın emirlerini kusursuz yerine
getiren,
• Hiç günah işlemeyen,
• Nurdan yaratıldıkları için Allah’ın
göremediğimiz sevgili kullarıdır.
Allah Kur’an’da meleklerin varlığını haber
vermiş, Peygamberimiz de hem görmüş hem bize
bildirmiştir. Bu sebeple meleklerin varlığına
inanıyoruz.
Melekler yerde, göklerde, çevremizde ve her
yerde bulunurlar.Onların sayılarını ancak Allah
bilir.
► Dört büyük melek hangileridir?
1-Cebrâîl: Allah ile peygamberler arasında
elçilik yapmakla ve onlara kitap getirmekle
görevlidir.
2-Azrail: Ömrü sona eren insanların canlarını
almakla görevlidir..
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3-Mikâîl: Tabiat olaylarının idaresi ile
görevlidir. Yağmurun yağması, rüzgarın esmesi
gibi.
4-İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların
öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.

var olduğunu bize haber vermekte; ancak nasıl
varlıklar oldukları hakkında ayrıntılı bilgi
vermemektedir. Kur’an-ı Kerimde cinlerden söz
edilmekte, hatta “Cin” adında bir süre
bulunmaktadır. Cinler Allah tarafından ateşten
yaratılmış varlıklardır.
***********************************************************

3- KİTAPLARA İMAN NASIL OLMALIDIR?
Allah, insanlara peygamberleri aracılığı ile
kitaplar ve sayfalar göndermiştir buna vahiy
denir. Bu kitaplarda ve sayfalarda; Allah’ın emir
ve yasakları bildirilmiş, dünya ve âhirette mutlu
olmanın yolları gösterilmiştir.
► Dört büyük kitap kimlere indirilmiştir?

► Meleklere inanmanın faydaları nelerdir?

1-Tevrât: Hz.Mûsâ’ya
2-Zebûr: Hz.Dâvût’a
3-İncîl: Hz.Îsâ’ya
4-Kur’an-ı Kerim:
indirilmiştir.

Hz.

Muhammed’e

●
Meleklere
inanmak,
kötülüklerden
uzaklaşmamızı sağlar. ‘Kirâmen Kâtibîn’ isimli
sağımızda ve solumuzda bulunan melekler
bütün
iyilik
ve
kötülükleri
yaptığımız
yazmaktadır. Dolayısıyla ‘Beni kimse görmüyor,
istediğimi yaparım’ diyemeyiz.

Tevrât ve Zebûr, Yahudiler’in , İncîl ise
Hıristiyanlar’ın kitabıdır. Günümüzde üçü bir
arada; ‘Kitâb-ı Mukaddes’ (Kutsal Kitap) adıyla
toplanmıştır. Tevrat, Zebur ve İncil’in orjinalleri
bozulmuştur ve bugün elimizde yoktur.

●
Meleklere
inanmak,
ahlâkımızı
güzelleştirir. Melek insanı iyiliğe; şeytan ise
kötülüğe çağırır. İnsan, iyiliğe çağıran sese
uyduğu sürece iyi işler yapar ve sevap kazanır.

► Suhuf (sayfalar) hangi peygamberlere
gönderilmiştir?

► Diğer Melekler ve Görevleri nelerdir?
1. Koruyucu Melekler(Hafaza): İnsanları
korumakla görevlidirler. İnsanları iyiliğe
yönlendirir, kötürlükten sakındırmaya
çalışırlar. Herzaman yanımızda bizi
koruyan meleklerin olduğunu bilmek bize
güven verir, davranışlarımıza özen
göstermemizi sağlar. Melekler Allah’ın
izni ile insanlarını yardımına koşan
dostlarıdır.
2. Yazıcı Melekler(Kiramen Katibin):
İnsanların davranışlarını, yaptıkları iyilik
ve kötülüklerini yazan melek.
3. Sorgu
Malekleri(Münker-Mekir):
Dünyada yaptıklarından dolayı insanları
hesaba çekecek melek.
► Meleklerden başka görünmeyen var mıdır?
Gözümüzle göremediğimiz varlıklardan biride
Cinlerdir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim cinlerin

Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şit’e 50 sayfa, Hz.
İdrîs’e 30 sayfa, Hz. İbrâhîm’e 10 sayfa
gönderilmiştir.
► Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim;
●
610 yılının Ramazan
ayında, bir Pazartesi gecesi,
● Peygamberimiz Hira Mağarası’nda iken,
● Cebrâîl (AS) tarafından indirilmeye
başlanmıştır.
Âyet ve sûreler çoğu zaman bir soru ya da olay
üzerine inerdi. İşte Kur’an-ı Kerim bu şekilde âyet
âyet, sûre sûre 23 senede tamamlanmıştır. Kur’an
âyetleri indikçe ‘vahiy kâtipleri’ bunları yazardı.
Âyetleri ezberleyenler de olurdu.
Peygamberimiz hayatta iken âyetler inmeye
devam ettiği için, bu âyetler bir araya toplanarak
‘mushaf’ (kitap) haline getirilemedi.
Peygamberimiz
vefat
ettikten
sonra
Hz.Ebubekir zamanında Kur’an âyetleri bir araya
toplanarak mushaf haline getirilmiş, Hz. Osman
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zamanında ise çoğaltılarak çeşitli islâm ülkelerine
gönderilmiştir.
Kur’an hem yazılarak, hem de ezberlenerek
değiştirilmeden
günümüze
kadar
gelmiştir.
Kıyâmete kadar da değiştirilmeden devam edecektir.
“Kur’an’ı Biz indirdik, onun koruyucusu da
biziz.” (Hicr Sûresi, 9)

Her 20 sayfaya bir ‘cüz’ denir, toplam 30 cüz
vardır. Süreleri oluşturan bir veya birkaç kelime
ya da cümleden oluşan Allah sözüne Ayet denir.
Kur’anda kabul gören görüşe göre 6236 ayet
vardır.
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar
ezberleyenlere ‘hâfız’ denir. Özellikle Ramazan
aylarında Kur’an’ın bir kişi tarafından okunup
diğerleri tarafından takip edilmesine ise
‘mukâbele’ denir. Kur’an’ın baştan sona
okunmasına da ‘hatim’ denir. Kur’an-ı Kerim’ in
en az 3 ayetten oluşan, özel isimleri bulunan
bölümlere Süre denir. Kur’an’da 114 sure vardır.
Kur'anı Kerim'in özelliklerini nelerdir?
a) Kur'anı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç
bir
değişikliğe
uğramadan
bize
kadar
Kıyamete
kadarda
bozulmadan
gelmiştir.
kalacaktır.
b)Kuran toplu olarak değil, zaman ve hadiselere
göre ayetler ve sureler halinde inmiştir.
c) Kur'an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka
kitap gelmeyecektir.
d) Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir
kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak
hakikat ve hikmetlerle doludur.
e)Kur'an Peygamber Efendimizin en büyük ve
daimi mucizesidir. Hem kelimeleri, hem anlamı,
hemde taşıdığı yüksek hakikatlerle eşsiz bir
mucizedir.
4- PEYGAMBERLERE
OLMALIDIR ?

İMAN

NASIL

Peygamber, Allah ile insanlar arasında elçilik
yapan ve insanlara doğruyu gösteren kimselere
denir.
İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını ve
birliğini anlayabilse de Allah’ın sıfatlarını, O’na
nasıl ibâdet edileceğini, âhiret hayatını, dünya ve
âhiret
mutluluğunun
nasıl
kazanılacağını
bilemezler. Bu sebeplerden dolayı bir ‘yol
gösterici’ye yani peygambere ihtiyaçları vardır.

►Peygamberlerde bulunması
(gereken) sıfatlar nelerdir?

vâcip

olan

1- Sıdk: Doğruluk,
2- Emânet: Güvenilir olmak,
3- Fetânet: Akıllı, zeki ve uyanık olmak,
4- İsmet: Günah işlememek,
5- Tebliğ: Bildirmek.
► Kur’anda
hangileridir?

ismi

geçen

Peygamberler

İlk peygamber Hz.Âdem, son peygamber ise
Hz.Muhammed’dir. Bu ikisi arasında bir çok
peygamber gelip geçmiştir. Kur’an’da sadece 25
peygamberin adı geçmektedir:
Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhîm,
İsmâîl, İshâk, Yâkûb, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ,
Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs,
Elyesa’, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed
(SAV).
İman esasları, ibâdetler ve ahlâk kuralları
peygamberlerin anlattığı dinlerde
aynı olan esaslardır.
►Mûcize ve Kerâmet Nedir?
Peygamberler,
peygamber
olduklarını ispat etmek ve insanları
inandırmak için bazen Allah’ın yardımı ile
‘mûcize’ler (olağanüstü şeyler) göstermiştir.
Peygamberimiz’in en büyük
mûcizesi Kur’an-ı Kerim’dir.

ve

dâimi

Allah’ın yardımı ile O’nun veli (sevgili)
kulları tarafından gösterilen olağanüstü olaylara
ise ‘kerâmet’ denir. Böyle bir olayın, inanmayan
kimselerden meydana gelmesine de “İsridrac”
denir.
5- AHİRET GÜNÜNE
OLMALIDIR?

İMAN

NASIL

İnsanların ve diğer canlıların bir sonu olduğu
gibi üzerinde yaşadığımız kainatın da bir gün sonu
gelecektir. Zamanı gelince ‘İsrafil’ isimli melek
‘sur’ denilen bir şeye üfürecek ve bundan çıkacak
sesin etkisi ile ‘kıyâmet’ kopacak;
Yeryüzü şiddetli bir depremle sarsılacak, dağlar
yerinden koparılıp pamuk gibi atılacak, denizler
kaynayacak, gökler yarılacak, güneş dürülüp ışığını
kaybecek, ay tutulacak ve güneşle birleşecek,
yıldızlar sönecek ve dökülecek, bütün canlılar
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ölecek, kısaca yer ve göklerin düzeni bozularak
kâinat yeni bir şekil alacaktır.
Bir süre geçtikten sonra Allah’ın emriyle İsrafil,
sur’a ikinci defa üfürecek ve bütün insanlar yeniden
dirilerek ‘mahşer’ denilen toplanma yerine
çağrılacaktır.
Burada herkes Allah’ın huzuruna çıkarılarak
dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir.
‘Kirâmen Kâtibîn’ melekleri tarafından iyilik ve
kötülüklerin yazılmış olduğu ‘Amel Defteri’
insanların eline verilecek ve herkes dünyada iken
yaptıklarını amel defterinde görüp okuyacaktır.

► Ahirete imanın faydaları nelerdir?
• Ahirete inanan bir insan, sorumluluk
hissederek davranışlarına dikkat eder.
• Geçici olan bu dünyada daha ‘sonsuz
bir hayat’ için hazırlanır.
• Ahiret gününe inanmak insanı teselli
eder, üzüntüsünü azaltır.

► Ölüm nedir?
Ruhun bedenden ayrılması olayına ‘ölüm’ denir.
İnsan beden ve ruhun birleşmesinden meydana gelen
bir varlıktır. Bedenimize canlılık ve hareket veren
‘ruh’tur. Allah’ın takdir ettiği zaman gelince ruh
bedenden ayrılır. “Her canlı ölümü tadacaktır.”
(Al-i İmran Sûresi, 185)

► Kabir(mezar) nedir?

Kâfirler ve münâfıklar burada sonsuza kadar
kalacaklardır. İnandığı halde günah işleyenler ise,
burada cezasını çektikten sonra cennete girecektir.
***********************************************************

6- KADER ve KAZAYA İMAN NASIL
OLMALIDIR?
Kâinatta olacak şeylerin,
yerini, zamanını, özelliklerini
ve nasıl olacaklarını Allah’ın
ezelde bilmesi ve takdir
etmesi (karar vermesi)’ne ‘kader’, bu şeylerin
zamanı gelince gerçekleşmesine de ‘kaza’ denir.
Hayır, iyilik; şer ise kötülük demektir. Hayır ve
şerden hangisini yapmayı istersek, Allah onu bizim
için yaratır. Fakat Allah bizim iyilik yapmamızı
ister, kötülük yapmamızı istemez.
Kader inancı bize kâinatta her şeyin bir plana
göre ve bir gâye için varedildiğini, her şeyin bir
sebebi olduğunu öğretir.

► Rızık nedir?
Canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı şeylere
‘rızık’ denir. Allah herkesin rızkını belirlemiştir.
İnsanın görevi rızkını helâl yollardan kazanmaktır.

► Ecel nedir?
Allah insanı yoktan var etmiş ve ne kadar
yaşayacağını da takdir etmiş (belirlemiş) tir. İnsanın
doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zamana
‘ömür’ denir. Ecel ise ömrün bittiği dünya hayatının
sona erdiği vakittir.

İnsanın
ölümünden
kıyâmet
günü
yeniden
dirilmesine kadar geçen
zamana ‘kabir hayatı’, bu süre içinde bulunacağı
yere de ‘kabir’ denir. Kabirlerin olduğu yere
kabristan(mezarlık) denir.

Bize düşen görev; sağlığımızı korumak,
hayatımızı tehlikeye düşürecek şeylerden sakınmak,
sınırlı
olan
dünyadaki
zamanımızı
boşa
geçirmemektir.

“ Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya
da cehennem çukurlarından bir çukurdur.”
(Hadis)

Yapacağımız herhangi bir iş için, bütün
gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra,
sonucu Allah’tan beklemeye ‘tevekkül’ denir.

► Tevekkül nedir?

► Cennet nedir?
Mü’minler için hazırlanmış mükafat (ödül)
yeridir. Cennette ne arzu edilirse, hemen yanında
hazır bulunacaktır. Orada insan hep genç yaşta
kalacak, ihtiyarlamayacaktır.Orada hastalık, korku
ve üzüntü yoktur. Orada hayat sonsuzdur, ölüm
yoktur.

► Cehennem nedir?
İnanmayanlar ve inandığı halde
işleyiptebağışlanmayanların
ahirette
cezalandırılacakları yerdir.

günah
ateşle
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GERÇEK İMAN

DÖRT BÜYÜK MELEK

Hazreti Ömer, halifeliği zamanında kontrol

Allah’tan aldığı emri
Ulaştırır peygambere
İşte o vahiy meleği
Selam onun üzerine
(Cevap: Cebrâil)

maksadıyla bir gece Medîne’de dolaşırken yoruldu
ve dinlenmek üzere bir evin duvarına yaslandı. Bu
esnada, evin içinde anne ile kızı arasında geçen şu
konuşmayı duydu:

Ömrümüz sona erince
Ruhu bedenden ayırır
Mü’min olan korkmaz ondan
Çünkü hep hazırlıklıdır
(Cevap: Azrâil)

Anne:
-- Haydi kızım, kalk da süte
biraz su katıver!
Kız:
-- Halifenin sütlere su katılmasını yasakladığını
bilmiyor musun?
Anne:

Vakti saati gelince
İki kere üfler Sûr’a
İlkinde ölür her canlı
Ardından gelir huzura
(Cevap: İsrâfil)

-- Evet biliyorum.
Kız:
-- Öyle ise halifenin yasakladığı işi nasıl
yapabilirim?
Anne:
-- Kalk da su koy şu süte, Ömer seni nereden
görecek?
Kız:
-- Ömer görmez ama Rabbim görür. Vallahi ben
onun göreceği yerde yapmadığım bir işi görmediği
yerde de yapmam.
Hz. Ömer, bu konuşmaları dinledikten sonra
oradan ayrıldı. Daha sonra, iyi bir din terbiyesi
görmüş bu yüksek ahlâklı fakir kızı oğlu Âsım ile
evlendirdi.

Bu hikayeden şunu öğreniyoruz.
“Allah

inancının,

insanın

Kar ve yağmuru yağdırır
O estirir rüzgarları
Allah’ın izniyle yapar
Elbette bütün bunları
(Cevap: Mikâil)
İki güzel melek vardır
Yaptıklarımızı yazar
Sağdaki iyilikleri
Soldaki kötülükleri
(Cevap: Kirâmen Kâtibîn)
Onlar sorular sorar
İnsan kabre girdiğinde
“Rabbin kimdir, dinin nedir?”
Bilemezsen vay haline!
(Cevap: Münker ve Nekir)
Ne de güzel bir yer cennet
Orda meleklerin başı
İnşallah bize olacak
O da cennet arkadaşı
(Cevap: Rıdvan)

davranışlarına

olumlu yönde çok büyük tesiri vardır.”

Rabbim korusun bizleri
Azâbından, gazâbından
Sığınırız o Rahîm’e
Cehennemin başkanından
(Cevap: Mâlik)
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________________________________ __

__________________________________
Kimler Allah’ın emir ve yasakları ile
mükellef (sorumludur) tir?
‘Akıllı olan’ ve ‘erginlik çağına gelen’ her
‘müslüman’, Allah’ın emir ve yasakları ile
sorumludur.
(Genellikle erkekler 12 ile 15, kızlar ise 9 ile
15 yaşları arasında erginlik çağına girmiş olurlar.)
Sorumlu kimseler:

İbâdet, Allah’a saygı göstermek ve O’nun bize
verdiği sayısız nimetlere karşı ‘teşekkür’ borcunu
yerine getirmektir.
Namaz, oruç gibi ibâdetler ‘beden’ ile, zekat ve
kurban gibi ibâdetler ‘mal’ (para) ile, hac ibâdeti ise
‘hem mal hem de beden’ ile yapılan bir ibadettir.
İbâdetler hiç bir karşılık beklemeden, yalnız
‘Allah rızası için’ yapılmalı, gösteriş için
yapılmamalıdır.

İbadetin faydaları nelerdir?
•
•
•
•
•
•

İmanımızı korur.
Ahlâkımızı güzelleştirir.
Kötülüklerden uzaklaştırır.
Bunalımdan kurtarır.
Allah’a yaklaştırır.
Ahirette cennete girmemizi sağlar.

*********************OOO********************

İslâm, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
Allah’tan getirdiği şeyleri kabul etmek ve bunları
hayatta uygulamaktır. Kısaca İslâm, ‘inandığını
yaşamak’ demektir.

İslâm 5 esas üzerine bina edilmiştir:
1. Kelime-i şehâdet getirmek:
Eşhedü el lâ ilâhe illallâh.Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
(Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilâh
yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz.
Muhammed O’nun kulu ve Peygamberidir.)
2. Namaz kılmak: Günde beş vakit namaz
kılmaktır.
3. Oruç tutmak: Her yıl Ramazan ayında oruç
tutmaktır.
4. Zekat vermek: Zenginlerin, mal ya da
parasının belli bir miktarını her yıl fakirlere
vermesidir.
5. Hacca Gitmek: Gücü yetenlerin ömründe
bir defa hacca gitmesidir.

•
•
•
•

Allah’ın farzlarını (emirlerini) yapmalıdır:
Namaz, oruç, hac, zekat, gibi...
Allah’ın haramlarından (yasaklarından)
kaçmalıdır: İçki, kumar, adam öldürmek,
vs.
Peygamberimiz’in sünnetine (yaşantısına)
uymalıdır.
Dinin mekruhlarından (hoş görmediği
şeylerden) sakınmalıdır
Mükellefin Görevleri Nelerdir?

1. Farz: Yapılması dinimiz tarafından kesin
bir şekilde emredilen davranıştır. Farzı
yerine getiren kişi sevap kazanır, yerine
getirmediğinde günah işlemiş olur.
2. Vacip: Farz kadar açık ve kesin bir delile
dayanmamakla beraber, dinimiz tarafından
bağlayıcı bir şekilde emredilen davranıştır.
Bazı İslam alimleri tarafından vacip başlığı
altında sayılan ibadetler, diğer bazı alimler
tarafından sünnet olarak sınıflandırılmıştır.
3. Sünnet: Hz. Peygamberin (sav) farz ve
vacip dışında yaptığı veya söz, davranış ya
da onayı ile yapılmasını tavsiye ettiği,
örnek alınma özelliği taşıyan davranıştır.
4. Müstehap: Peygamberimizin ara sıra
yaptığı ve yapılması dinimiz tarafından
hoş ve güzel karşılanan davranıştır. Nafile
namaz kılmak, akşam namazını vakti girer
girmez kılmak, nafile oruç tutmak gibi.
5. Mübah: Mükellefin dinimiz tarafından
yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı
davranıştır. Caiz kelimesi de mübahın eş
anlamlısıdır. Hakkında dini bir yasak
bulunmayan bütün dünya nimetleri genel
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olarak mübahtır. Yemek, içmek, gezmek
gibi.

Abdest nasıl alınır?
•

6. Haram: Yapılması dinimiz tarafından
kesin bir şekilde yasaklanan davranıştır.
Haramı işleyen kişi günahkâr olur.
7. Mekruh: Haram olmamakla beraber
yapılması
dinimiz
tarafından
hoş
karşılanmayan davranıştır.
8. Müfsit: Yapılmakta olan bir ibadeti bozup
onu geçerli(sahih) olmaktan çıkaran
eksiklik ya da yanlış davranıştır. Oruçlu
iken yemek içmek, namazda konuşmak
gibi. Geçersiz olan ibadete ise fasit veya
batıl denir.
*********************OOO********************

İslâm dini, temizlik üzerine
kurulmuştur. Müslüman demek, temiz
insan demektir. Temiz olanları, hem
Allah hem de insanlar sever.
“Şüphesiz ki Allah, çokça tevbe edenleri ve
iyice temizlenenleri sever.” (Bakara Suresi, 222)
“Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis)
ABDEST
Abdest; belirli organları, usulüne uygun
olarak, yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan
temizliktir.
Abdestsiz yapılmayan şeyler nelerdir?
•
•
•
•

Namaz kılınmaz,
Kur’an-ı Kerim’e el sürülmez(Kur’an-ı
Kerimi ezbere okumakta ve gözle takip
etmekte bir sakınca yoktur.)
Tilâvet (okuma) secdesi yapılmaz,
Kâbe tavaf edilmez.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mümkünse
kıbleye
dönülür.
• Niyet edilir: ‘Niyet
ettim Allah rızası için
abdest almaya’ ve
Eûzü-Besmele çekilir.
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır.
Sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınır
ve her defasında boşaltılır.
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su
çekilir ve sol el ile temizlenir.
Yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
Önce sağ sonra sol kol, üç defa dirseklerle
beraber yıkanır.
Baş ıslak elle meshedilir.
Her iki elin küçük parmakları yada şehadet
parmağı ile kulakların içi, baş parmaklar
ile de dışı meshedilir.
Ellerin geriye kalan üçer parmağının dışı
ile de boynun arkası meshedilir.
Önce sağ sonra da sol ayak, ‘sol el’ ile
topuklarla beraber yıkanır.

Abdest bittikten sonra da kıbleye karşı
‘Kelime-i Şehâdet’ okuması iyi olur.
Abdesti bozan şeyler:
•
•
•
•
•
•

Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve
sarı su çıkması.
Ağız dolusu kusmak.
Tükürdüğü zaman, tükürüğünün yarısının
veya daha fazlasının kan olması.
Ön ve arkadan çıkan her şey ve arkadan
yel çıkması.
Bayılmak, sarhoş olmak, uyumak.
Namazda gülmek. (Kendi duyarsa namazı,
yanındaki duyarsa abdesti bozulur)
GUSÜL (Boy Abdesti)

Abdestin farzları nelerdir?
1.
2.
3.
4.

Yüzü yıkamak,
Elleri dirseklerle beraber yıkamak,
Başın dörtte birini meshetmek,
Ayakları topuklarla beraber
yıkamak.

Bu farzlardan biri eksik olursa
abdest geçerli olmaz.

Vücudun her tarafını, kuru yer
bırakmadan yıkamaya ‘gusül’ denir.
Guslün farzları üçtür:
1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
2. Buruna su çekip yıkamak.
3. Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer
bırakmayarak) yıkamak.
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Guslün alınışı:
•
•
•
•
•
•

Besmele çekilir.
Niyet edilir: ‘Niyet ettim Allah rızası
için gusül abdesti almaya’.
Ağza üç defa su alınıp boğaza kadar
çalkalanır.
Buruna üç defa su çekip iyice temizlenir.
Bundan sonra abdeste kaldığı yerden
devam edilir.
Üç defa başa, üç defa sağ omuza, üç defa
da sol omuza su dökerek yıkanılır. Her su
döküşte vücut iyice ovulur ve kuru bir yer
bırakılmaz.
TEYEMMÜM (Toprakla Abdest )

Niyet ederek, elleri temiz bir toprağa (veya
toprak cinsi bir şeye) vurup yüzünü ve kollarını
meshetmeye ‘teyemmüm’ denir.
Abdest ve gusül için su bulunmadığı zaman
teyemmüm yapılır.
Teyemmümün farzları nelerdir?
1. Niyet etmek.
2. Elleri temiz bir toprağa
(veya toprak cinsi bir şeye)
vurup, birinci vuruşta yüzü
ikinci
vuruşta
kolları
meshetmek.
Cünüplük Nedir?
Bir kimsenin şehvetle menisinin(sperm)
gelmesi(orgazm olması), rüyasında iken ihtilam
olması, boşalması ya da orgazm gerçekleşsin veya
gerçekleşmesin cinsel ilişkide bulunması ile
cünüplük gerçekleşir. Bu durumda olanların gusül
abdesti almaları farzdır.
Cünüp olan kimsenin yapması haram olan
şeyler nelerdir?
1. Namaz kılmak
2. Kur’an okumak
3. Camiye girmek
4. Kabeyi tavaf etmek
Kadınların özel halleri nelerdir?
1. Hayız(âdet hali, ay hali, regl):
Kadınlar ergenlik çağına gelince hayız görmeye
başlar. “Hayız, bir hastalık veya lohusalık durumu
olmaksızın rahimden gelen kandır. Buna, “âdet
hâli” denir. Âdet hali kadından kadına değişir, en

azı 3, en çoğu 10 gündür. Adet hali bitince gusül
abdesti almak farzdır.
2. Nifas(Lohusalık): Doğum yaptıktan
sonra kadının rahminden gelen kandır. Bu
durumda olan kadına “lohusa” denir. Lohusalık
hali çocuğun doğmasından itibaren en çok 40 gün
devam eder. Nifas hali bitince gusül abdesti almak
farzdır.
3. İstihaze: Bir damardan çıkıp tenasül
organı yolu ile gelen kandır. Rahimden değil, bir
hastalık sebebiyle damardan gelen bu kanın
kokusu yoktur. Bu durum kadınlar için bir hastalık
ve özürdür. Bu hal kadının namaz kılmasına ve
oruç tutmasına engel değildir.
Ayhali ve Loğusa olan kadınlara haram olan
şeyler nelerdir?
1.
2.
3.
4.

Namaz kılmak
Oruç tutmak
Kabe’yi tavaf etmek
Cinsel ilişkide bulunmak

Ay hali ve Lohusa olan kadınlar, temizlendikten
sonra, bu süre içerisindeki kılamadıkları namazları
kaza etmezler, ancak tutamadıkları ramazan
oruçlarını kaza ederler.
*********************OOO********************

Namazın Önemi Nedir?
Allah’a imandan sonra farzların en
önemlisi namazdır. Akıllı olan ve erginlik
çağına gelen her müslümana namaz
kılmak ‘farz’dır.
Çünkü namaz, ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan,
insanı Allah’ın huzuruna yükselten bir ibadettir.
Namazını doğru kılan bir kimse; günah işlemekten
sakınır, kurtulur, imanını kuvvetlendirir, Allah’ın
rızasını (memnuniyetini) kazanır ve cennetin aydınlık
yolu kendisine açılır.
“Sana vahyolunan kitabı oku, namazı dosdoğru kıl.
Gerçekten namaz, hayâsızlıktan ve fenâlıktan
alıkoyar.” (Ankebut Suresi, 45)
“Namaz dinin direğidir.” (Hadis)
“Çocuklarınıza yedi yaşına
kılmasını emredin.” (Hadis)

gelince

namaz
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►Öğle namazının farzının kılınışı, öğlenin
ilk sünnetinin kılınışına benzer. Yalnız tüm
farzların 3. ve 4. rekatlarında sûre okunmaz.

Beş Vakit Namaz ve Kılınışları

►Öğle namazının son sünnetinin kılınışı,
sabah namazının sünnetinin kılınışı ile aynıdır.
3. İkindi Namazı (8 Rekat)
►İkindi namazının sünnetinin kılınışı:
Öğlenin ilk sünnetinin kılınışına benzer.
Yalnız ilk oturuşta Ettehıyyâtü’den sonra
Allahümme Salli ve Allahümme Bârik duâları, 3.
rekatta da Sübhâneke duası okunur ve devam
edilir.

1. Sabah Namazı (4 Rekat)
►Sabah namazının sünnetinin kılınışı:
“Niyet ettim, Allah rızası için, sabah
namazının sünnetini kılmaya.” (Allâhü Ekber)

►İkindi namazının farzının kılınışı ile
öğlenin farzının kılınışı aynıdır.
4. Akşam Namazı (5 Rekat)

1. Rekat:
Sübhâneke,
Euzü-Besmele,
SÛRE. (Rüku, Secde)

FÂTİHA,

2. Rekat:
Besmele,FÂTİHA,SÛRE. (Rüku, Secde)

Oturuş:
Ettehıyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme
Bârik, Rabbena Âtinâ, Rabbenağfirli
(Selâm)

►Sabah namazının farzı’nın kılınışı ile
sabah namazı’nın sünnetinin kılınışı aynıdır.

►Akşam namazının farzının kılınışı:
İlk iki rekat normal şekilde kılınarak oturulur.
Sadece Ettehıyyâtü okunarak 3. rekata kalkılır,
Besmele ve FÂTİHA’dan sonra, rüku ve secdeye
varılır.
Son oturuşta okunması gereken tüm duâlar
okunur ve selâm verilir.
►Akşam namazının sünnetinin kılınışı ile
sabahın sünnetinin kılınışı aynıdır.

2. Öğle Namazı (10 Rekat)
5. Yatsı Namazı (10 + 3 Rekat)
►Öğle namazının ilk sünneti’nin kılınışı:
“Niyet ettim, Allah rızası için, öğle namazının
ilk sünnetini kılmaya.”(Allâhü Ekber)

1. Rekat:
Sübhâneke, Euzü-Besmele, FÂTİHA, SÛRE.
(Rüku, Secde)

2. Rekat:
Besmele, FÂTİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
İlk oturuş: Ettehıyyâtü.

3. Rekat:

►İlk sünnetini kılınışı ile ikindinin
sünnetinin kılınışı aynıdır.
►Farzının kılınışı ile ikindinin farzının
kılınışı aynıdır.
►Son sünnetinin kılınışı ile sabahın
sünnetinin kılınışı aynıdır.
►Vitir namazının kılınışı ile akşamın
farzının kılınışı birbirine benzer.

Besmele, FÂTİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)

4. Rekat:
Besmele, FATİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
Son oturuş: Ettehıyyâtü, Allahümme Salli,
Allahümme Bârik, Rabbena Âtinâ, Rabbenağfirli
(Selâm)

(Farklı olarak 3. Rekatta Besmele, FÂTİHA
ve SÛRE’den sonra tekbir getirilip ‘Kunut
Duâları’ okunur ve devam edilir.)
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NAMAZIN FARZLARI NELERDİR?

•

Namazın farzları, altısı namazın dışında, altısı
da namazın içinde olmak üzere toplam 12 tanedir.

•
•

►Namazın (Dışındaki) Şartları:
1. Hades’ten Tahâret: ‘Gözle görülmeyen’
pisliklerden temizlenmek için abdest veya
gusül abdesti almaktır.
2. Necâset’ten Tahâret: Namaz kılacak
kişinin bedeninde, elbisesinde ve namaz
kılacağı yerde ‘gözle görülen’ pislik varsa
onları temizlemektir.
3. Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin
vücudunda örtünmesi gereken yerleri
örtmektir.
(Erkekler diz kapağı ile göbek arasını,
kadınlar el, yüz ve ayak hariç vücudun her
tarafını örterler.)
4. İstikbâl-i
Kıble:
Namazı
kıbleye
(Mekke’deki Kabe’ye) dönerek kılmaktır.
5. Vakit: Her namazı kendi vaktinde
kılmaktır.
6. Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve
kalbinde hatırlamaktır.

►Namazın (İçindeki) Rükünleri:
1. İftitah Tekbiri: Namaza başlarken Allâhü
Ekber diyerek ‘tekbir’ almaktır.
2. Kıyam: Namazda ‘ayakta durmak’
demektir.
3. Kıraat: Namazda ayakta iken biraz
‘Kur’an okumak’tır.
4. Rüku’: Namazda eller diz kapağına
erişecek şekilde ‘eğilmek’tir.
5. Secde: Rükudan sonra ayaklar, dizler ve
ellerle beraber ‘alnı yere koymak’tır.
6. Kâde-i
âhire:
‘Ettehıyyâtü’yü
‘oturmak’tır.

Namazın
okuyacak

sonunda
kadar

NAMAZI BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
•
•
•
•
•

Namazda konuşmak, yemek, içmek.
Kendi işiteceği kadar gülmek (yanındaki
işitirse abdesti de bozulur).
Göğsünü kıbleden çevirmek.
Namazda bir iş yapmaya çalışmak.
Bir şeye üflemek.

Namazın farzlarından birini bile bile terk
etmek.
Ağızda sakız veya başka bir şey çiğnemek.
Kur’an’ı manası bozulacak şekilde
okumak.

NAMAZIN VACİPLERİ NELERDİR?
•
•
•
•
•
•
•
•

Namaza Allahü Ekber sözü ile başlamak.
Her rekâtta “Fatiha Suresi”ni okumak.
Farzların ilk iki rekâtında, vitir ve
nafilelerin her rekâtında Fatiha’dan sonra
bir sure ya da ayet okumak.
Secdede alın ve burnu beraber yere
koymak.
Üç ve dört rekâtlı namazlarda ilk oturuş.
Namazların sonunda selam vermek.
Birinci ve ikinci oturuşta ettehiyyatünün
okunması.
Kunut tekbiri almak ve dualarını okumak

NAMAZIN SÜNNETLERİ NELERDİR?
•

İftitah tekbirini alırken elleri yukarı
kaldırmak.
• Namazın başında Sübhaneke okumak ve
Euzü-Besmele çekmek
• Diğer rekatlarda Fatiha’dan önce besmele
çekmek ve Fatiha’dan sonra “Amin”
demek.
• Namaz içerisindeki bütün tekbirler ve
tesbihatlar.
• Son oturuşlarda Salli, Barik ve
Rabbenaatina, Rabbenağfirli dularını okumak.
Namazın Mehruhları Nelerdir?
Namaz kılarken namaza yoğunlaşmamızı
engelleyen her hareket mekruh kabul edilir.

SEHİV (YANILMA) SECDESİ NEDİR?
Bir kimse namaz kılarken;
● Namazın farzlarından birini unutarak
geciktirirse veya,
● Namazın vaciplerinden birini unutarak
geciktirir veya unutarak yapmazsa, namaz
sonunda ‘Sehiv Secdesi’ yapar.
SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?
Namaz sonunda ‘Ettehıyyâtü’yü okuyup sağa
selam verir. İki defa secde yapar ve oturur.
Sırasıyla ‘Ettehıyyâtü, Salli, Bârik, Rabbena
dualarını okur ve selâm verir.
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma günü müslümanlar için önemli bir
gündür. Bu sebeple mümkünse guslederek
(yıkanarak) ve iyi elbiseler giyerek camiye
gidilmelidir.
Cuma Namazı, öğle vaktinde kılınır ve o
günün öğle namazı yerine geçer. Cuma’nın farzı
tek başına kılınmaz, mutlaka cemaatle kılınır.
Cuma Namazı toplam 10 rekat’tir:
Cuma’nın İlk Sünneti:…………...4 rekat
(Öğlenin sünneti gibi kılınır.)
Cuma’nın Farzı:………………….2 rekat
(Sabahın farzı gibi kılınır.)
Cuma’nın son sünneti: …………..4 rekat
(Öğlenin ilk sünneti gibi kılınır.)

BAYRAM NAMAZLARI

Bayram Namazlarında ezan okumak ve kâmet
getirmek yoktur. Bayram Hutbesi namazdan sonra
okunur.
Teşrik Tekbirleri:
Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi olan
‘Arefe’ günü sabah namazından itibaren,
bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar,
23 vakit, farz namazların peşinde, selâmdan sonra
birer defa:
“Allâhü Ekber, Allâhü Ekber, Lâ ilâhe
illallâhü vallâhü ekber, Allâhü Ekber ve lillâhil
hamd” diye tekbir almak vâcip’tir.
TERÂVİH NAMAZI
Ramazan ayında kılınan, 20 rekatlık sünnet
bir namazdır. Evde tek başına kılınabildiği gibi
cemaatle de kılınabilir. Terâvih Namazı yatsı
namazından sonra, vitirden de önce kılınır.
Terâvih Namazı:

Müslümanların yılda iki
vardır;
‘Dini
Bayram’ı
Ramazan ve Kurban Bayramı.

2’şer rekat olarak kılınırsa, sabahın
sünneti gibi kılınır.
4’er rekat olarak kılınırsa, ikindinin
sünneti gibi kılınır.

Bayramlar;
•
•
•

Müslümanları
birbirine yaklaştırır,
Dargınlıkları ortadan kaldırır,
Kardeşlik duygularını kuvvetlendirir.

CENAZE NAMAZI
Cenaze Namazı;
•

Farz-ı kifâye’dir. (Bazı
müslümanlar
kılarsa
diğerlerinin kılmasına gerek yoktur.)

•

Ölen kimse için duâdır. Allah’tan din
kardeşinin
günah
ve
kusurlarını
affetmesini dilemek ve ona kardeşlik
görevimizi yapmaktır.

Ayrıca topluca kılınan bayram namazları birlik
ve beraberliğin en güzel göstergesidir.
Bayram Namazlarının kılınışı:
Niyet ettim Allah rızası için (Ramazan,
Kurban) Bayramı Namazı’nı kılmaya”, uydum
imama
Allâhü Ekber
1. Rekat’ın kılınışı _________________
Sübhâneke, 3 defa “Allahü Ekber” diyerek
eller kaldırılır, Euzü-Besmele, FÂTİHA,
SÛRE. (Rüku, Secde)

2. Rekat’ın kılınışı __________________
Besmele, FÂTİHA, SÛRE, 3 defa Allahü
Ekber (Rüku, Secde)

Oturuş____________________________
Ettehıyyâtü, Salli, Bârik, Rabbena duaları.

Cenaze Namazının kılınışı:
“Allah için namaza, Rasülullah için
salâvata, meyyit için duaya, uydum hazır olan
imama er kişi(hatun kişi, erkek çocuğu, kız
çocuğu) için duâya.”
1. tekbirden sonra: Sübhâneke,
2. tekbirden sonra: Salli, Bârik,
3.tekbirden sonra: Cenaze Duâsı,
(Bilmeyenler Kunut Duâları ya da
Rabbena duasını okur)
4. tekbirden sonra: Sağa ve sola selam
verilir.
2,3 ve 4. tekbirlerde eller kaldırılmaz.
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SEFERİLİK VE HÜKÜMLERİ
(YOLCULARA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR)

işitene secde yapmak ‘vâcip’ tir. Şöyle ki;
•

Secde âyeti namazda okunursa, ‘tilâvet
secdesi’ namazın içinde yapılır.

•

Secde ayeti namaz dışında okunursa;

Yolcular;
Dört rekatlı farz namazları iki rekat
kılabilirler. Akşamın farzını ve vitir
namazını üç rekat olarak aynen kılar.
Namazlar cemaatle kılındığında tam olarak
kılınır.
Vakti varsa sünnetleri kısaltmadan tam
olarak kılar.
Cuma ve bayram namazlarını kılmayabilir.
Ramazan oruçlarını isterse tutar, istemezse
sonradan kaza eder.
Abdest ile giydiği mestler üzerine, üç gün
üç gece (72 saat) süreyle meshedebilir.

Niyet edilir: ‘Niyet ettim Allah rızası
için tilâvet secdesini yapmaya’
Eller kaldırılmadan ‘Allâhü Ekber’
denilerek secdeye varılır. Üç defa,
‘Sübhâne rabbiyel a’lâ’ denilir ve
kalkılır.
Kalkarken;
‘Gufrâneke
rabbenâ ve ileykel mesıyr’ denilir.

CÂMİ ve CEMAATLE NAMAZ
Müslümanların
toplu
olarak ibadet ettiği yere
‘câmi’, küçüklerine ise
‘mescid’ denir.

GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI
Bir namazı vaktinde kılmaya ‘eda’, vakti
çıktıktan sonra kılmaya da ‘kaza’ denir. Namazı
özürsüz olarak vaktinden sonraya bırakmak büyük
günahtır. Kaza ettikten sonra ayrıca Allah’tan ‘af’
dilenmelidir.
Beş vakit namazın farzları ile vitir namazı kaza
edilir. (Yalnız sabah namazını vaktinde kılamayan
bir kimse, güneş doğduktan sonra öğlene kadar bu
namazı kılarsa; önce sünnetini sonra da farzını
kılar.)
Kaza namazlarına şöyle niyet edilir: “Niyet
ettim, Allah rızası için, kazaya kalan, son sabah
(öğle, ikindi, akşam, yatsı, vitir) namazının
farzını kılmaya.”

Namaz
kıldıran
kişiye
‘imam’, ezan okuyan kişiye de ‘müezzin’ denir.
Cemaatle
birlikte
namaz
kılmaya
Peygamberimiz çok önem vermiş ve cemaatle
kılınan namazın tek başına kılınan namazdan kat
kat daha fazla sevap olduğunu bildirmiştir.
“İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki
fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa
mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi.”(Buhârî, Ezân
9, 32; Müslim, Salât 129)

ÎMÂ İLE NAMAZ
İslâm dininde zorluk yoktur.
Namazlarını ayakta kılamayanlar
oturarak (ya da yatarak) kılarlar,
rüku ve secdesini yaparlar.
Eğer rüku ve secde yapmaya gücü yetmiyorsa,
baş işareti (îmâ) ile kılarlar. (Yani rükuda başını
eğer, secdede biraz daha fazla eğer.)

Sultan Ahmet Câmii (İstanbul)

Süleymaniye Câmii (İstanbul)

Ayasofya Câmii (İstanbul)

Ulu Câmi (Bursa)

Selimiye Câmii (Edirne)

Kocatepe Câmii (Ankara)

TİLÂVET (OKUMA) SECDESİ NEDİR,
NASIL YAPILIR?
Kur’an-ı Kerim’in
14
sûresinde ‘secde âyeti’ vardır.
Bunlardan birini okuyan veya
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İmama uyan kimse FÂTİHA ve SÛRE hariç
okunması gereken bütün duâları okur.

Câminin Bölümleri:
•

•

Mihrab: Camide imamın namaz kıldırdığı yer.

Minber:
Camilerde
imamın
Cuma ve bayram hutbelerini
okuduğu merdivenli yer.
•

Kürsü: Camilerde vaaz
(konuşma)
yapılan
yüksekçe oturma yeri.

İmama sonradan uyanlar, yetişemediği rekatları
imam selâm verdikten sonra kılar. Şöyle ki ;
Namazın sonunda ‘Ettehıyyâtü’yü okuyup,
imamın selâm vermesini bekler.
Sonra ayağa kalkar ve yetişemediği rekatları
kendi başına kılar.

CAMİ ADABI
Yüce Yaratıcımız kitabımız Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyuruyor;
"Ev Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde temiz
ve güzel elbiselerinizi giyinin”(Araf Süresi, Ayet 31)

•

Müezzin Mahfeli: Camilerde
müezzinin
durduğu
biraz
yüksekçe yer.

•
Minâre:
Namaz
vaktinin geldiğini bildirmek
için
müezzinin
ezan
okuduğu, şerefesi olan,
çoğunlukla taştan yapılan,
camilere bitişik yüksek ve
ince yapı
•

Şerefe:
Minârelerin
çevresindeki
balkona benzer ezan okuma yeri.

•

Alem: Minârelerin ucundaki hilâl (ay)
şeklindeki tepelik.

Mahya:
Özellikle
Ramazan ayında birden
fazla
minaresi
olan
camilerin iki minaresi
arasına konulan ışıklı
yazı.
Namazın cemaatle kılınışı:
Farz namazlar cemaatle kılınır. Şöyle ki;
Niyet eder: “Niyet ettim, Allah rızası için,
öğle(ikindi, akşam, yatsı, sabah) namazının farzını
kılmaya, uydum imama”
İmam olan kişi şöyle niyet eder: “Niyet ettim,
Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya ve
kıldırmaya”

Cami adabının bazıları şunlardır:
1- Camiye sağ ayakla girilir. Çıkarken de önce sol
ayağı dışarıya atarak çıkılır.
2- Camiye giren namazı bekleyenlere selâm
verilir.
3- Camiye girince ön safa durmalıdır.
Peygamberimiz buyurdu ki: En hayırlı saf, ilk
saftır.
4Camiye
giderken
konuşulmamalıdır.

ve

cami

içinde

5- Cemaatle namaz kılındığında saflar sık
tutulmalıdır. Eshab-i kiram safta çok sık
durduğundan elbiselerinin omuzları eskirdi. Saflar
oluşturulurken imamın hizasından başlanarak
sağlı-sollu oluşturulur.
6- Namaz kılanların önünden geçilmemelidir.
7- Camide, ibadet vakitlerinde sessiz olmaya
dikkat edilmeli ve güzel bir şekilde oturmalıdır.
8- Cemaatle namaz kılınırken, sünnete başlamak
mekruhtur.
9- Kötü kokularla kimse rahatsız edilmemelidir.
Efendimiz buyurdu ki: Sarımsak yiyen, kokusu
gitmeden mescidimize yaklaşmasın, insanın
rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız
olur.
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10. Mescitlere girildiğinde kerahat vakitleri
dışında iki rekât "tahiyyetü'l-mescid" (câmiye
hürmet) namazı kılmak Hz. Peygamber'in
sünnetidir.
11. Camiye giren kimse, ikamet okunup farza
başlandığını görünce, hemen imama uymalıdır.
Çünkü cemaatle namaz kılınırken sünnet kılmak
mekruhtur.
12. Camiden Allahın huzurundan kaçıyormuş gibi
itişip kakışarak dışarı çıkmak, ayakkabıları
başkalarının üstüne-başına sürmek
İslami
nezakete uygun değildir.
*********************OOO********************

Oruç, niyet ederek tanyerinin ağarmaya
başlamasından(yani imsak vaktinden) itibaren,
akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek
ve cinsel ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine
getirilen bir ibadettir.
Oruç, akıllı olan ve erginlik çağına gelen her
müslümana farzdır.
Ramazan ayı bazı yıllarda 29, bazı yıllarda da
30 gün olur.
“Ey iman edenler. Oruç sizden öncekilere farz
kılındığı gibi size de farz kılındı. Olur ki, korunup
sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 183)
“Kim inanarak ve mükâfatını
Allah’tan bekleyerek Ramazan
orucunu tuıtarsa, geçmiş günahları
bağışlanır.” (Hadis)
Geceleyin uykudan kalkıp yemek yemeye
‘sahur’, akşam olup ta orucu açmaya ‘iftar’
denir.
Orucun faydaları şunlardır:
•
•
•
•
•

Ahlâkımızı güzelleştirir.
İnsanın merhamet ve yardım duygularını
geliştirir.
İnsana nimetlerin kıymetini öğretir.
İnsanı sağlıklı yapar.
İnsana sabırlı olmayı öğretir.

ORUCU BOZAN ŞEYLER
Yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu
bozan şeylerdir.
Kaza ve Keffaret:
Kaza: Bozulan orucun yerine gününe gün oruç
tutmaktır.
Keffaret: Bozulan bir gün orucun yerine iki ay
veya 60 gün peş peşe oruç tutmaktır.
Orucu Bozup Kefffareti Gerektiren Şeyler
Ramazan ayında niyet ederek oruca başlayan
bir kimse özürsüz olarak bile bile yiyip içse veya
cinsel ilişkide bulunsa orucu bozulur. Bozulan bu
orucun gününe gün kaza edilmesi, ayrıca oruç
özürsüz olarak ve bile bile bozulduğu için de
keffaret tutması gerekir.
Başlanan bir orucu bilerek bozmanın
dünyadaki cezası keffarettir. Yani altmış gün
birbiri ardınca oruç tutmaktır.
Herhangi bir sebeple keffaret orucuna ara
verilir veya eksik tutulursa yeniden başlayıp
altmış günü kesintisiz tamamlamak lazımdır.
Kadınlar keffaret orucu tutarken araya giren
âdet günlerini tutmazlar, âdet halleri bitince ara
vermeden temiz günlerinde oruca devam ederek
altmış günü tamamlarlar.
Orucu Bozup Yalnız Kazayı Gerektiren Şeyler
1) Akşam vakti girmediği halde, akşam oldu
zannederek iftar etmek,
2) İmsak vakti geçtiği halde, İmsak'a daha vardır
zannederek yemek.
Orucu Bozmayan Şeyler
1) Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek,
(unutarak yiyip içerken oruçlu olduğunu hatırlarsa
hemen ağzını yıkayıp oruca devam eder, oruçlu
olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya
bir şey geçerse orucu bozulur.)
2) Kulağına su kaçmak,
3) Göze ilaç damlatmak,
4)Gece
yıkanması
gerekirken
sabahleyin
yıkanmak,
5) Kendi isteği olmayarak kusmak,
6) İhtilâm olmak, (yani uyurken cünüp olmak)
7) Kan aldırmak,
8) İğne yaptırmak
9) Ağzındaki tükrüğü yutmak.
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Fıtır Sadakası(Fitre)
Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından başka en az
nisab miktarı malı (80.18 gr. altın) veya onun
değerinde parası olan müslümanın fıtır sadakası
vermesi vacipdir. Buna kısaca "Fitre" denilir.

5) Dinen zengin sayılmak (yani aslî
ihtiyaçlarından ve borçlarından başka "nisab"
miktarı mala veya paraya sahip olmak)
Nisab : Dinen zengin sayılma ölçüsüdür. Bu ölçü
de; 80.18 gr. altın veya bu değerde paradır. (1/40)
Ayrıca, koyunda 1/40, beş devede bir koyun, otuz
sığırda bir danadır.

Fitre, Ramazan ayında fakirlere verilen bir
sadakadır. Bayramdan önce verilmesi iyidir.
Bayram günü veya daha sonra da verilebilir.
Ramazan ayında fakirlere verilen para ve
yardımlara ‘fitre’ ya da ‘fıtır sadakası’ denir.
Fidye Nedir?
Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı
kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar,
ramazan ayının her günü için bir fidye verirler.
Fidyenin tutarı aynen fitre kadardır. Bu fidyeler
ramazanın
başlangıcında
verileceği
gibi,
ramazanın içinde veya sonunda da verilebilir.
İsterse fidyelerin hepsini bir fakire topluca
verir, isterse ayrı ayrı fakirlere de verebilir. Bu
durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri
yetmiyorsa, Allahtan bağışlanmalarını isterler.
Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme
ümidi olmayan hastalar eğer ileride oruç
tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları
oruçları kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri
fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış
sayılır.
*********************OOO********************

Zekât Kimlere Verilir?
Zekât verilecek kimseler şunlardır:
1)Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan,
nisab miktarı malı olmayan kimselerdir.
2) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.
3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala
sahip olmayanlar.
4) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda
parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan
kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak
kadar zekât verilebilir.)
5) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac
için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü
bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.
Zekât Verirken Şu Sırayı Gözetmeli:
Önce kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı
ve teyze, sonra diğer akraba ve komşular,
bunlardan sonra mahallesinde ve oturduğu
memleketteki fakirler.
Aldığı zekât parasını günah yolunda harcayacak
veya israf edecek olan kimselere değil, gerçek
ihtiyaçları için harcayan fakirlere vermek daha
iyidir.
Zekât Kimlere Verilmez:

Dini ölçülere göre, zengin olan
Müslümanların; her sene malının
ve parasının belirli bir kısmını
Allâh rızası için muayyen kişilere vermesi
demektir.
“Namazınızı kılınız, zekatınızı veriniz”
(Bakara Suresi, 43)
“Mallarınızı zekat ile koruyunuz.” (Hadis)
Zekâtı Kimler Verir?
Aşağıdaki şartları taşıyan kimseler zekât vermekle
mükellef olur:
1) Müslüman olmak,
2) Akıllı olmak,
3) Erginlik çağına gelmiş olmak,
4) Hür olmak,

1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
2) Oğluna, oğlunun çocuklarına,kızına, kızının
çocuklarına ve bunlardan doğan çocuklara,
3) Zenginlere,
4) Müslüman olmayanlara,
5) Karı-koca birbirlerine.
Zekatın Faydaları:
•
•
•

Zekat, malın artmasını ve bereketlenmesini
sağlar.
Zekat, zenginleri cimrilikten kurtarıp
şefkat ve merhamet sahibi yapar.
Fakirleri de zenginlere karşı kıskançlıktan
kurtararak onlara sevgi ve saygı duymasını
sağlar.
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•

Malının zekatını veren zengin Allah’a
karşı teşekkür vazifesini yerine getirmiş
olur.

*********************OOO********************

Hac yılın belli bir zamanında,
belirli yerleri, özel bir şekilde
ziyaret etmektir. Hac yapmak için
Mekke’ye giden kimseler;
1. İhram’a girer,
2. Arafat’ta vakfe yapar (durur),
3. Kabe’yi tavaf (ziyaret) eder ve ‘hacı’
olurlar.
“Gücü yetenlerin Kabe’yi ziyaret etmesi
Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.”
(Al-i İmran Suresi, 97)
“Kim Allah için hacceder de kötü söz ve
davranışlardan sakınırsa, annesinin onu
doğurduğu
günkü
gibi
günahlarından
temizlenmiş olarak döner.” (Hadis)
Hac Kimlere ve Ne Zaman Farzdır
Aşağıdaki şartları taşıyanlara hacca gitmek farz
olur:
1) Akıllı olmak,
2) Ergenlik çağına gelmiş olmak,
3) Müslüman olmak,
4) Hür olmak,
5) Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip
dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla
yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği
maddi güce sahip olmak.
Haccın Vacipleri
1. Müzdelife’de vakfe yapmak,
2. Safa ile Merve arasında sa’y etmek,
3. Şeytan taşlamak,
4. Saçları traş etmek veya kısaltmak,
5. Veda tavafını yerine getirmek.
Umre
Umre, belirli bir zamana bağlı olmadan usulüne
göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa'y
yapmak ve traş olmaktan ibarettir.

Kurban ibâdet düşüncesiyle,
belirli vakitte kurbanlık hayvanı
kesmektir.
Kurban, Allah yolunda gösterilen bir
fedakârlık ve O’nun verdiği nimetlere karşı bir
teşekkürdür.
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”
(Kevser Suresi, 2)
“Kim mal genişliği bulur (parası olur) da
kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.”
(Hadis)
Hayvanlardan sadece koyun, keçi, sığır,
manda ve deve kurban edilir. (Koyun ve keçi bir
kişi için, diğerleri de birden yedi kişiye kadar
kurban edilebilir.)
Kurban edilecek hayvan sol yanı üzerine ve
kıbleye karşı yatırılır, “Bismillâhi Allâhü Ekber”
denilerek çene altından kesilir.
Kurbanın eti üçe bölünür:
•
•
•

Fakirlere,
Akraba ve dostlara,
Kendi ailesine.

*********************OOO********************

•
•
•
•
•
•
•

Cuma Günü: Müslümanlar için haftalık
‘bayram günü’ dür.
Bayram Günleri: Ramazan Bayramı ve
Kurban Bayramı.
Mevlid Kandili:
Peygamberimiz’in
doğduğu gece. (12 Rebîül-evvel)
Regaib Gecesi: Allah’ın affetmesinin bol
olduğu gece. (Recep ayının ilk Cuma
gecesi)
Mirac Gecesi:
Peygamberimiz’in
Mekke’den Kudüs’e, oradan da Allah’ın
katına yükseldiği gece. (27 Recep )
Berat Gecesi: Kıblenin değiştiği ,Suç ve
cezadan kurtulma gecesi. (15 Şaban )
Kadir Gecesi: Kur’an’ın
Peygamberimiz’e indirilmeye başlandığı
gece. (27 Ramazan)

Umre sünnettir. Umre için belirli bir zaman
yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı
günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her
zaman umre yapılabilir.
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RESİMLERLE BAYANLAR İÇİN NAMAZ
KILINIŞ ŞEKİLLERİ

18

RESİMLERLE ERKEKLER İÇİN NAMAZ
KILINIŞI

19

32 FARZ
32 Farzın 12'si Namazda
6'sı İmanda
5'i İslamda
4'ü Abdeste
3'ü Gusülde
2'si Teyemmünde

İMANIN ŞARTI 6'DIR.
1-Allah'ın birliğine inanmak.
2-Meleklere inanmak.
3-Kitaplara inanmak.
4-Peygamberlere inanmak.
5-Öldükten sonra dirilmeğe inanmak.
6-Hayır ve şerrin Allah'dan geldiğine
inanmak.

NAMAZ’IN FARZLARI
İSLAMIN ŞARTI 5'DİR
Namazın farzları 12'dir. 6'sı içinde 6'sıda
dışındadır. Dışındakilere şart, içindekilerede
Rukun denir.

1-Kelime-i şahadet getirmek (Eşhedu ellâ
ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden
abduhu ve rasuluhu.

a. Namazın (Dışındaki) Şartları:
1-Hadesten Taharet: Abdesti olmayanın
abdest alması, cünüp olanında gusül abdesi
almasıdır.

2-Namaz kılmak.
3-Oruç tutmak.
4-Zekat vermek.
5-Hacca gitmek.

2- Necasetten Taharet: Bedenin, elbisenin
ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.

ABDESTİN FARZI 4'DÜR

3-Setr-i Avret: Avret yerlerini örtmek.
Erkeklerde göbeğin üstünden diz
kapağının altına kadar.
Kadınların yüzü, elbilekleri ve ayakları
müstesna her yerinin örtülmesi lazımdır.

1-Ellerini dirseklerle beraber yıkamak.
2-Yüzü bir kere yıkamak.
3-Başın dörtte birine meshetmek.
4-Ayaklarını topukları ile beraber yıkamak.

4-İstikbâli kıble: Namaza başlamadan
kıbleye (Kabeye) dönmektir.

GUSLÜN FARZI 3'DÜR

5-Vakit: Namazın vaktinin girmesini
beklemek.

1-Ağzına dolu dolu su alarak çalkalayıp
yıkamak.
2-Burnuna dolu dolu su alarak yıkamak.
3-Bütün vücudunu hiç kuru yer kalmadan
yıkamak.

6 -Niyet: Kılacağı namaza niyet etmek.
b. Namazın (İçindeki) Rükünleri:
1-İftitah tekbiri: Namaza başlarken
(Allâhü Ekber diyerek) ‘tekbir’ almaktır.
2-Kıyam: Namazda ayakta durmak.
3-Kıraat: Namazda Kur'an-ı kerim okumak.
4-Ruku: Namazda rukuya varmak.
5-Sucut (Secde): Namazda secdeye varmak.
6-Kâde-i âhire: Son oturuşta
ettahiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır.

TEYEMMÜN'ÜN FARZI 2'DİR

Teyemmün, suyun bulunamadığı yerde,
temiz toprokla yapılan abdesttir.
1-Niyet etmek (Şöyle niyet edilebilir: Niyet
ettim Allah rızası için Teyemmün almaya).
2-Ellerini temiz toprağa vurmak, yüzlerini ve
kollarını meshetmektir.

SABAH 4 REKAT
Sünnet 2
Farz 2
1.Rekat:
1.Rekat:
Sübhaneke
Sübhaneke
Euzü besmele Euzü besmele
Fatiha
Fatiha
Ek sure
Ek sure
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
2.Rekat:
2.Rekat:
Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

İlk sünnet 4
1.Rekat:
Sübhaneke
Euzü besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
2.Rekat:
Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

ÖĞLE 10 REKAT
Farz 4
Son sünnet 2
1.Rekat:
1.Rekat:
Sübhaneke
Sübhaneke
Euzü besmele Euzü besmele
Fatiha
Fatiha
Ek sure
Ek sure
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
2.Rekat:
2.Rekat:
Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

İKİNDİ 8 REKAT
Sünnet 4
Farz 4
1.Rekat:
1.Rekat:
Sübhaneke
Sübhaneke
Euzü besmele Euzü besmele
Fatiha
Fatiha
Ek sure
Ek sure
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
2.Rekat:
2.Rekat:

AKŞAM 5 REKAT
Farz 3
Sünnet 2
1.Rekat:
1.Rekat:
Sübhaneke
Sübhaneke
Euzü besmele Euzü besmele
Fatiha
Fatiha
Ek sure
Ek sure
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
2.Rekat:
2.Rekat:

YATSI 10 REKAT + VİTİR 3 REKAT
İlk sünnet 4
Farz 4
Son sünnet 2
VİTİR 3
1.Rekat:
1.Rekat:
1.Rekat:
1.Rekat:
Sübhaneke
Sübhaneke
Sübhaneke
Sübhaneke
Euzü besmele Euzü besmele Euzü besmele Euzü besmele
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Ek sure
Ek sure
Ek sure
Ek sure
Rükû
Rükû
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
Secdeler
Secdeler
2.Rekat:
2.Rekat:
2.Rekat:
2.Rekat:

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

Salli,Barik!

3.Rekat
3.Rekat
3.Rekat
3.Rekat
Önemli Bilgiler:
Sübhaneke!!
•
Her namaza
Besmele
Besmele
Euzü besmele Besmele
başlarken:”Niyet ettim
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Allah Rızası için
Ek sure
*
Ek sure
*
bugünkü
Rükû
Rükû
Rükû
Rükû
...........namazının ......nı Secdeler
Secdeler
Secdeler
Secdeler
kılmaya” diyerek niyet
4.Rekat
4.Rekat
4.Rekat
4.Rekat
edilir.
•
“Allahü ekber”
Besmele
Besmele
Besmele
Besmele
diyerek,eller Kıbleye
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Fatiha
bakacak
Ek sure
*
Ek sure
*
şekilde(erkeklerde
Rükû
Rükû
Rükû
Rükû
kulak,kadınlarda göğüs
Secdeler
Secdeler
Secdeler
Secdeler
hizasına) kaldırılır.
Son oturuş
Son oturuş
Son oturuş
Son oturuş
•
Namazın sonunda
Tehıyyat
Tehıyyat
Tehıyyat
Tehıyyat
“Esselamü aleyküm ve
Salli,Barik
Salli,Barik
Salli,Barik
Salli,Barik
rahmetullah”diyerek
Rabbenalar
Rabbenalar
Rabbenalar
Rabbenalar
sağa ve sola selam verilir. SELAM
SELAM
SELAM
SELAM
!! -“Sübhaneke” duası 1.rekatlarda okunur.(İkindi ve yatsının ilk sünnetlerinin 3.rekatları da 1.rekatlar gibidir.)
! -Bütün oturuşlarda “Tehıyyat” okunur, son oturuşlarda “Salli,Barik” ve “Rabbena” Duaları da okunur.( İkindi ve
•
- Farz Namazların 3. ve 4. rekatlarında Fatiha’dan sonra “Ek sure” okunmaz.
•
Vitir Namazına Niyet; Niyet ettim Allah Rızası için bu gecenin Vitir Namazını kılmaya” şeklinde olmalı.

RÜKÛDA
Sübhane rabbiyel azim
(Noksanı olmayan Ulu Rabbimsin!)

DOĞRULURKEN
Semiallahü limen hamideh
(Allah Şükredeni işitir)

DOĞRULUNCA
Rabbenâ lekel hamd
(Rabbimiz! Şükür Sanadır)

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

3.Rekat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

Salli,Barik!

3.Rekat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

3.Rekat

3.Rekat

Euzü besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
4.Rekat

Besmele
Fatiha
*
Rükû
Secdeler
4.Rekat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Son oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

Besmele
Fatiha

Besmele
Fatiha
Sure(T)Kunut
Rükû
Secdeler
Son oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

Sübhaneke!!
Besmele
Fatiha
*
Rükû
Secdeler
Son oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

*
Rükû
Secdeler
Son oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

yatsının ilk sünnetlerinin ara oturuşlarında da “Salli,Barik” okunur)

SECDEDE
Sübhane rabbiyel a’lâ
(Noksanı olmayan Yüce Rabbimsin!)

___________________________________
Ahlâk nedir?
Ahlâk, insanın ruhuna yerleşen alışkanlıklardır.
● Ruhumuza iyi alışkanlıklar
(doğruluk, çalışkanlık, sabır…)
yerleşirse davranışlarımız iyi olur.
Bunlara ‘güzel ahlâk’ denir.
● Ruhumuza kötü alışkanlıklar (yalancılık,
tembellik, öfke…) yerleşirse davranışlarımız kötü
olur. Bunlara da ‘kötü ahlâk’ denir.
Güzel ahlâka sahip olabilmemiz için ruhumuzu
kötü huylardan temizleyip onların yerine iyi huylar
yerleştirmemiz gereklidir.
“Allah’ın Rasülü’nde sizin için uyulması gerekli
‘güzel örnek’ vardır.” (Ahzâb Suresi, 21)
“Sizin bana en sevimliniz ve kıyâmet gününde
bana en yakınınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”
(Hadis-i Şerif)

__________________________________
■ Peygamberimize
nelerdir?

karşı

görevlerimiz

O’nun
son
Peygamber
olduğuna inanmak.
O’nu çok sevmek, adı anıldığı
zaman
‘salevât-ı
şerîfe’
okumak:
“Aleyhis selâm” ya da “Allâhümme salli alâ
Muhammediv ve alâ âli Muhammed”

O’nu her açıdan kendimize örnek almak.
■ Kur’ân-ı Kerime
görevlerimiz nelerdir?

karşı

Onun Allah’ın gönderdiği
‘son kitap’ olduğuna inanmak.
Onu kurallarına göre güzelce okumak.
Manasını anlamaya ve ona uygun yaşamaya
çalışmak, okurken ve dinlerken son derece
saygılı olmak.

ŞAHSIMIZA KARŞI GÖREVLERİMİZ NELERDİR?
■ Bedenimize karşı görevlerimiz nelerdir?

Kalbinde sağlam bir
inanç taşıyan her müslüman
bütün davranışlarına dikkat
eder.
Kimseye
kötülük
yapmaz, elinden geldiği
kadar herkese iyilik etmeye
çalışır.
İbâdetler; hem kalbimizdeki îmanı güçlendirir,
hem de güzel ahlâklı olmamızı sağlar.
Peygamberimiz, “Ahlâkınızı güzelleştiriniz.” diyerek
kötü ahlâkın da düzeltilebileceğini belirtmiştir.

ALLAH’A, PEYGAMBER’E ve KUR’ÂN’A KARŞI
GÖREVLERİMİZ NELERDİR?
■ Allah’a karşı görevlerimiz nelerdir?
Allah’ın
varlığına
ve
birliğine inanmak.
İbâdet vazifelerini seve
seve yapmak, emirlerine
uyup
yasaklarından
kaçmak.
O’nun adını saygı ile anmak: Allâh-ü Teâlâ,
Yüce Allah, Cenâb-ı Hak…
Verdiği nimetlere şükretmek, O’nun
sevgisini her şeyden üstün tutmak.

Dengeli beslenmek.
Temizliğe dikkat etmek.
Sağlığımızı korumak.
“Ey insanlar, yeryüzündeki temiz ve helâl
olan şeylerden yeyiniz” (Bakara Suresi, 168)
“Size ne oluyor da dişleriniz sararmış
olarak yanıma geliyorsunuz? Misvak kullanınız”
(Hadis-i Şerif)

■
Ruhumuza
görevlerimiz nelerdir?

karşı

Ruhumuzu hurâfelerden (asılsız ve yanlış
inançlardan) temizlemek.
Ruhumuzu kötü huylardan
temizlemek:
Düşmanlık, öfke, başkalarını kıskanmak, sözünde
durmamak, iki yüzlülük, hayâsızlık, saygısızlık,
terbiyesizlik, merhametsizlik, korkaklık, tembellik,
cimrilik, büyüklük taslamak, zulüm ve haksızlık,
emânete hıyânet, sabırsızlık, katı kalpli olmak…

Ruhumuzu güzel huylarla süslemek:
Dostluk,
merhamet,
doğruluk,
cömertlik, cesaret, çalışkanlık, sabır, hayâ,
büyüklere saygı, insan sevgisi, sözünde
durmak, kibar ve nazik davranmak,
yumuşak huylu olmak, adalet, edep ve
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terbiye, bağışlayıcı olmak, alçak gönüllü olmak,
öfkesini yenmek, diline sahip olmak, insanlara ve
bütün canlılara
(bitkilere, hayvanlara) acıma
duygusu taşımak.

■ Yeme ve içmedeki ahlâk kuralları nelerdir?
Yiyecek ve içeceklerin
helâl olması, şüpheli
yiyeceklerden
uzak
durmak.
Yemekten önce ve
sonra elleri yıkamak.
Başlarken; “Bismillâhir rahmânir rahıym”,
bitince de “Elhamdü lillâh” demek.
Sağ el ile yemek.
Lokmayı küçük almak ve iyice çiğnedikten
sonra yutmak.
Ağzında lokma varken konuşmamak.
Yemeği soğutmak için yemeğin içine
üflememek.
Su içerken bardağın içine nefesini
vermemek.
Başkalarını
tiksindirecek
söz
ve
davranışlarda bulunmamak.
Yemeğe önce büyüklerin başlamasını
beklemek.
Toplu yemek yerken herkes
yemeği bitirmeden sofradan
kalkmamak.
Sokaklarda
ve
ayakta
yememek-içmemek, oturarak
yemek-içmek.
■ Konuşurken uymamız gereken ahlâk
kuralları nelerdir?
Söyleyeceği sözün sonunu düşünerek ona
göre konuşmak.
Faydasız sözler söylememek, gevezelik
etmemek, bilgiçlik taslamamak.
Sözleri ile kimsenin kalbini kırmamak,
başkasının sözünü kesmemek.
Büyüklerin
yanında
yüksek
sesle
konuşmamak.
Yalan konuşmamak, yalan yere yemin
etmemek ve başkalarının aleyhinde
konuşmamak.
Başkalarıyla alay etmemek, kimseye lâkâb
(kötü bir ad) takmamak.
Birinin sırrını başkalarına söylememek.
Karşısındaki
insanın
durumuna
ve
seviyesine göre konuşmak.
“Allah’a ve âhiret gününe inanan kimse ya
hayırlı söz söylesin ya da sussun.” (Hadis)

AİLEMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ NELERDİR?
■ Eşlerin birbirlerine
görevleri nelerdir?

karşı

Eşler arasında karşılıklı sevgi
ve saygı olmalı.
Eşler birbirlerine daima nazik
ve yumuşak davranmalı, kaba
ve kırıcı olmamalı.
Eşler, âilenin geçimini helâl yollardan
sağlamaya çalışmalı.
Eşler,
dini
ve
ahlâkî
vazifelerin
öğrenilmesinde ve çocuklara öğretilmesinde
birbirine yardımcı olmalıdır.
“Dikkat ediniz, sizin kadınlarınız üzerinde,
onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
(Hadis-i Şerif)

■ Anne ve babanın çocuklarına karşı
görevleri nelerdir?
Onları sağlıklı olarak büyütmek, haram
lokma yedirmemek.
Çocuğuna güzel bir isim koymak.
Çocuğunun dini ve ahlâkî eğitim almasını
sağlamak,
Çocukları
okutmak
ve
geçimlerini
sağlayabilecekleri bir meslek sahibi
yapmak.
Çocukları sevmek ve onların aralarında
ayrım yapmamak.
Zamanı gelince çocukları evlendirmek.
“Hiç bir baba çocuğuna ‘güzel terbiye’den
daha üstün bir mîras bırakamaz.” (Hadis-i
Şerif)

■ Çocukların ana ve babalarına karşı
görevleri nelerdir?
Ana ve babaya daima iyilik yapmak,
Onlara karşı güler yüzlü, tatlı sözlü olmak,
‘öf’ bile dememek, kibar davranmak.
Onlardan izinsiz bir yere gitmemek.
Öldükleri zaman onlara duâ etmek, ruhları
için hayır yapmak, varsa vasiyetlerini
yerine getirmek.
“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet
etmemenizi, Anaya babaya iyi davranmanızı kesin
olarak emretti.
Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin
yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!”
bile deme;
Onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz
söyle.
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Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir
ve de ki:
“Rabbim!
Tıpkı
beni
küçükken
koruyup
yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” (İsra Süresi
23,24)
“Allah’ın en sevdiği amel, vaktinde kılınan
namaz ile anaya ve babaya iyilik yapmaktır.” (Hadisi Şerif)

■ Kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri
nelerdir?
Kardeşler arasında sevgi ve birlik olmalı.
Mîras, para ve mal gibi şeyler kardeşlerin
arasını bozmamalı.
Büyük kardeşler küçüklerini korumalı,
küçükler
de
büyüklerine
saygı
göstermelidir.
■ Hısım, akraba ve
görevlerimiz nelerdir?

komşulara

karşı

Onlara sevgi ve saygı göstermek.
İhtiyacı olanlara yardım etmek.
Onları
unutmamak,
zaman
zaman
ziyaretlerine gitmek, hediye vermek.
Ses ve gürültü ile hiç kimseyi rahatsız
etmemek.
Hastalandıklarında ziyaret etmek, ölenin
cenazesine katılmak, geride kalanlara
‘başsağlığı’ dilemek.

Tarihinde yaşamış önemli
kişilerin
hayatlarını öğrenmek ve onlar gibi olmaya
çalışmak.

BÜTÜN İNSANLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ
NELERDİR?
Hiç kimseye zarar vermemek.
“Müslüman diğer müslümanların dilinden ve
elinden zarar görmediği kimsedir.” (Hadis-i Şerif)

Başkalarına yardım etmek.
Büyüklere saygı,
göstermek.

küçüklere

“Büyüklerimize
saygı
küçüklerimize merhamet
değildir.” (Hadis-i Şerif)

göstermeyen,
etmeyen bizden

Selâmlaşmak: Selâmün aleyküm, Aleyküm
selâm.

Dargın durmamak, dargınları barıştırmak.
“Bir müslümanın din kardeşi ile üç günden
fazla dargın durması helâl olmaz.” (Hadis-i
Şerif)

Dostları ziyaret etmek.
Misafir geldiğinde güler yüzle karşılamak,
bir şeyler ikrâm etmek.
Davet edilen yere sakıncası yoksa gitmek.
Başkalarının kusurlarını araştırmamak.

Özetle, kendimiz için istediğimiz şeyleri
onlar için de istemek, kendimize yapılmasını
istemediğimiz şeyleri onlara yapmamak.

Kötülük yapanları bağışlamak.

“Akrabaları ile ilgisini kesen kimse cennete
giremez.” (Hadis-i Şerif)

Cenâzelerine katılmak.

VATAN ve MİLLETİMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ
NELERDİR?
Vatanını, milletini ve bayrağını sevmek.
Devletinin kalkınması ve ilerlemesi için
çalışmak.
Vergi vermek.
Kanunlara
saygılı
olmak, halkın huzuru ve
güvenliği için konulan
kurallara uymak.
Birlik ve beraberlik
içinde olmak, ayrılığa yol açacak her türlü
davranıştan sakınmak.
Geçmiş
tarihini
öğrenmek, vatan ve
milletini
yakından
tanımak ve tanıtmak.

merhamet

Hastaları ziyaret etmek.
Din kardeşinin iyiliğini istemek.
Yeri ve zamanı geldikçe şu duâ cümlelerini
söylemek:
Allah râzı olsun
Allah’a ısmarladık
Allah’a emânet ol
Allah rahatlık versin
Allah kabul etsin
Allah mübârek etsin
Allah mes’ut etsin
Allah sağlık ve âfiyet versin
Geçmiş olsun
Gözünüz aydın
Hayırlı yolculuklar
(Hayırlı) sabahlar, akşamlar, geceler,
günler
Allah rahmet eylesin,
Başınız sağolsun.
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DEVLETİN MUMU
Hilâfet makamında iken, Mekkeli bir dostu Hz. Ömer’in
ziyaretine gelir. Vakit akşam vaktidir.

Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eli ile kayaya sarıldı ve
ıkına sıkına itmeye başladı. Sonunda kan ter içinde
kaldı ama, kayayı da yolun kenarına çekti.

Hz. Ömer evinde, gündüzden arta kalan devlet işlerini
toparlamakla meşguldür.

Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki,
kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı

Dostuna ikramda bulunduktan sonra, biraz beklemesini
söyler ve işinin başına döner.

.. Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde ..

Resmî işler bitince, evde yanmakta olan mumu söndürüp
yerine başka bir mum yakar.

"Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir" diyordu
kral.

Arkadaşı Hz. Ömer’in bu davranışına şaşar ve sebebini
sorar.
Hz. Ömer ona şu cevabı verir:
-- Söndürdüğüm mum, hazineye ait olup devletin malıdır.
Devletin malı bana ancak devletin ve milletin işleri ile
ilgilendiğim sürece helâl olur. Sen bana özel bir ziyaret
maksadıyla geldin. Bu ziyaret kişisel bir iş olduğu için,
görüşmemizi devletin malı olan mumun ışığında yapmamız
doğru değildir. Bu görüşmenin, kendime ait mumun ışığında
yapılması gerekir. Yaktığım ikinci mum, benim şahsî
paramla aldığım bir mumdur. Bu değişikliği onun için
yaptım.
Bu hikayeden şunu anlıyoruz.
“Devlet malı bütün toplumun ortak malıdır. Bundan
dolayı, görevliler tarafından özel işlerde kullanılması
doğru değildir. Devlet malını özel işlerinde kullanan
görevliler, başkalarının hakkına el uzatmış, dolayısıyla
harama bulaşmış olurlar.”

YOLUMUZDAKİ ENGELLER (ÖYKÜ)
Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine
kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye
oturmuştu.

Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı
bir ders almıştı.
"Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek
bir fırsattır .."

YEMEK DUASI
Elhamdülillah
Elhamdülillah Elhamdülillâhillezi et amenâ ve sekânâ ve cealenâ
minel müslimin. Verahmetullahi ve berâkâtühü
âlâ sâhibi hezettaami vel âkilin.
Ya Rabbel alemin Nimetini
vatanımızı kaim, nesillerimizi âlim eyle.

daim,

Bize bu yemeği ikram edenlere sen de
ikram
eyle.
Bu
ziyafeti
hazırlayanların
vücutlarına
sıhhat,
geçmişlerine
rahmet,
rızıklarına bereket ihsan eyle ya Rabbi.
Dinimize selâmet, imanımıza kuvvet ve
bizlere iki cihanda da saâdet ihsan eyle ya
rabbi.
Nimetlerine
karşı
lâyıkıyla
şükredemediğimiz için dert verip, derman
aratma, kıtlık verip açlıkla bizleri imtihan
eyleme.

Bakalım neler olacaktı?
Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları,
saray görevlileri birer birer geldiler, sabahtan öğlene
kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya
girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi.
Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yolları temiz
tutamıyordu.
Sonunda bir köylü çıkageldi. Saraya meyve ve sebze
getiriyordu.

Ahirette Kevser havuzundan içmeyi,
sırat köprüsünden geçmeyi, cennet ve cemalini
görmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi.
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma
yesifun
ve
selâmün
alel
mürselin
velhamdülillahirabbil alemin.

EL FÂTİHA
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Müslümanların her konuda örnek alacakları insan Peygamberimiz’dir. Çünkü Allâh-ü
Teâlâ Kur’an’da “Allah’ın Rasülü’nde sizin için uyulması gereken ‘güzel örnek’ vardır.”
buyuruyor. (Ahzab Sûresi, 21)
Peygamberimiz ahlâkını (alışkanlığını, davranışlarını, huyunu, yaşantısını) Kur’an’dan almış,
bütün güzel davranışları kendisinde toplamıştır. Hz. Aişe “O’nun ahlâkı Kur’an idi” demiştir.

Peygamberimiz’in ahlâkından bazı örnekler:
1. Peygamberimiz, her işini düzenli yapardı. Dinlenmek için vakit ayırdığı gibi, ibadet için de vakit
ayırırdı. Peygamberimiz Allah’ı çok sever, her an O’nu hatırlar ve ibadet etmekten büyük
mutluluk duyardı. Peygamberimiz, Allah’a son derece güvenir, Allah’ın kendisini başarıya
ulaştıracağına inanır ve bunun için Allah’a duâ ederdi.
2. Peygamberimiz her işini kendisi yapar, başkalarına yük olmaktan çekinirdi. Herkes gibi yaşamayı
sever, ayrıcalıklı olmayı istemezdi. Peygamberimiz çok alçak gönüllü idi. Asla büyüklük
taslamaz, bir yere gittiği zaman kendisi için ayağa kalkılmasını ve elinin öpülmesini istemezdi.
Ayrıca insanların aşırı derecede kendisini övmesine izin vermezdi.
3. Peygamberimiz her şeyin sadesini ve temizini severdi. Elbiselerini ve çevresini temiz tutar,
herkese temiz olmalarını tavsiye ederdi. Her zaman dişlerini fırçalardı. Güzel kokular kullanmayı
severdi. Kendisi az yer, az içer ve az uyurdu.
4. Peygamberimiz çocukluktan itibaren doğruluktan ayrılmamış ve hiç yalan söylememiştir. Söz
verdiği zaman sözünü yerine getirirdi. Gençlik döneminde bile ‘Muhammed-ül Emîn’
(Güvenilir Muhammed) diye çağrılırdı.
5. Peygamberimiz’in kalbi şefkat, merhamet ve insan sevgisi ile doluydu. Özellikle kimsesizlere ve
fakirlere yakınlık gösterir, onların dertlerini dinler ve elinden geldiği kadar onlara yardım ederdi.
Hastaları ziyaret eder, onların hâl ve hatırlarını sorardı.
6. Peygamberimiz insanların en cömerti ve misavirperveri idi. O, misafirlerini en iyi şekilde ağırlar,
onlara bizzat kendisi hizmet ederdi. Müslüman olmayan misafirlere de aynı şekilde davranırdı.
7. Kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmez, eline ne geçerse ihtiyacı olanlara dağıtır; “Ben
dağıtıcıyım, veren Allah’tır” derdi. Bununla beraber dilenciliği sevmez, dilenenlere bundan
kurtulmaları için çalışma yollarını gösterirdi.
8. Peygamberimiz; güleryüzlü, hoşgörülü, yumuşak huylu ve son derece nazik idi. Kaba ve kırıcı
değildi. O, hayatı boyunca kimseye kötü söz söylememiş, kırıcı bir davranışta bulunmamış,
kimseyi azarlamamış ve dövmemiştir. Dargın durmayı da yasaklamıştır.
9. Peygamberimiz, çok cesaretli idi. İnsanları İslam’a çağırırken tek kişiydi. Bu esnada büyük
tehlikelerle karşılaştı. Düşmanlar O’nu öldürmek ve İslam’ın yayılmasını önlemek için çok
planlar yaptılar. Ama O, ümitsizliğe kapılmadı ve sabırla görevine devam etti.
10. Peygamberimiz, örnek bir ‘aile reisi’ idi. Hanımlarına karşı çok nazik, çocuklarına karşı da çok
şefkatli idi. Ev işlerinde hanımlarına yardım eder, elbiselerini kendi eliyle yamar, ayakkabılarını
tamir eder ve evini süpürürdü.
11. Peygamberimiz çocukları çok severdi. Onları kucağına alıp okşar, sevgi ve şefkâtle
öperdi. Onları nerede görürse selâm verir, onlarla konuşur ve şakalaşırdı.
12. Yaşlılara ve büyüklere her zaman saygı duyar, onlardan yardımını esirgemezdi. Onlara
selam verirdi. Sadece insanlara değil hayvanlara karşı da iyi davranılmasını isterdi.

N e

m u t l u

O ’ n u n

y o l u n d a n

g i d e n l e r e !
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İSLÂMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTANIN
DURUMU NASILDI?
Bir zamanlar dünya, inanç ve
ahlâk bakımından çok kötü bir
duruma
gelmişti.
Özellikle
Arabistan
yarımadasında
‘câhiliye âdetleri’ geçerliydi.
Okuma-yazma bilenler çok azdı.
Güçlü olanlar zayıfları eziyordu.
İçki, kumar ve her türlü ahlâksızlık
yayılmıştı.
Kadınlar bir eşya gibi alınıp satılıyor, kız
çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
Allah’ın birliği unutulmuş, insanlar kendi
elleriyle yaptığı ‘put’lara tapmaya ve onlardan
yardım beklemeye başlamışlardı.
Sayıları az da olsa putlara tapmayan,
kötülüklerden sakınan ve Hz. İbrahim’in dini üzere
yaşamaya çalışan insanlar da vardı. Biz bunlara
Hanifler diyoruz.
İşte insanlığı bu kötü durumdan kurtaracak,
dünyada ve âhirette mutlu olmanın yollarını
gösterecek ‘son peygamber’ in gelmesine büyük
ihtiyaç vardı.
HZ. MUHAMMED’İN ÇOCUKLUĞU
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in;
Babası, Abdullah
(Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları kolundan
Abdülmüttalib’in oğlu),
Annesi, Âmine
(Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan
Vehb’in kızı).
Peygamberimiz, 20 Nisan 571’de
(Rebîülevvel ayının 12. Pazartesi sabaha
karşı) Mekke’de dünyaya geldi. Babası
Abdullah, Peygamberimiz doğmadan iki ay
kadar önce vefat etmişti.
Peygamberimiz’e Muhammed adını “gökte Hak,
yerde halk övsün” diye dedesi Abdülmüttalib
takmıştı.
Mekke’nin havası ağır ve sıcak olduğu için
çocuklar, çevre kabilelerdeki sütannelere verilirdi.
Peygamberimiz de Sa’d kabilesinden Halîme’ye
verilmiş ve onun yanında beş yıl kalmıştır.

► Medine Ziyareti
Hz. Âmine, yanına Peygamberimiz’i ve
hizmetçisi Ümmü Eymen’i de alarak Medine’ye gitti.
Oradaki akrabalarını ve eşi Abdullah’ın kabrini
ziyaret etmek istiyordu. Orada bir ay kaldılar.
Hz.Âmine, Mekke’ye dönerken Ebva Köyü’nde
hastalandı ve orada vefat etti.
Peygamberimiz o sırada altı yaşındaydı.
Hizmetçileri
Peygamberimiz’i
alarak
dedesi
Abdülmüttalib’e teslim etti. İki sene dedesinin yanında
kaldı. Dedesi ölmeden önce O’nu amcası Ebu Talib’e
teslim etti.
Peygamberimiz’in amcaları ticaretle uğraşırdı.
Peygamberimiz de onlarla beraber Şam ve Yemen gibi
yerlere giderek ticarete iyice alışmıştır.
HZ. MUHAMMED’İN EVLİLİĞİ
Peygamberimiz, Hz.Hatice’nin
kervanını da Suriye’ye götürüp
getirerek büyük kârla dönmüştü.
Araya başkalarının da girmesiyle
Peygamberimiz,
bu
hanımla
evlenmiş ve mutlu bir yuva
kurmuştur.
O sırada Peygamberimiz 25, Hz. Hatice ise 40
yaşındaydı. Bu evlilikten altı çocukları oldu:
Kızlar: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve
Fâtıma.
Erkekler: Kâsım ve Abdullah.
(İbrahim ise Peygamberimiz’in Mısır’lı eşi
Mâriye’dendir.)
Peygamberimiz’in bütün çocukları kendisinden
önce vefat etmiştir. Sadece Hz. Fâtıma O’ndan altı ay
sonra vefat etmiştir.
(Peygamberimiz’in soyu Hz.Ali ile evlenen
Hz.Fâtıma ile devam etmiş ve onlardan da Hasan ve
Hüseyin dünyaya gelmiştir.)
► Kâbe Hakemliği
Peygamberimiz 35 yaşında iken Kâbe’nin tamiratı
esnasında; sıra Hacer’ül Esved’in yerine koyulmasına
gelince çıkan tartışmada ‘hakem’lik yapmış ve orada
bulunanların
kavgasını
yatıştırmıştır.
Zaten Mekkeliler O’na çok
güvendiği için ‘Muhammed’ül
Emîn’ (Güvenilir Muhammed)
lakâbını takmışlardı.
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PEYGAMBERLİK VERİLMESİ
Peygamberimiz, sık sık
Mekke yakınlarında, Nur
Dağı’ndaki
‘Hira
Mağarası’na
çekilerek,
Allah’a ibadet eder ve
tefekküre dalardı.
Peygamberimiz
40
yaşındaydı. 610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi
gecesi, Peygamberimiz yine tefekkür halinde iken
Cebrail (vahiy meleği) kendisine göründü. Ve ‘Alâk
Suresi’ nin ilk beş âyetini getirdi. Allah şöyle
buyurmuştu:
“Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı kan
pıhtısından yarattı. Oku, Rabb’in nihayetsiz kerem
sahibidir (çok cömerttir). Kalemle yazmayı öğreten
O’dur.”
Böylece
Peygamberimiz’e
Allah’tan ilk vahiy gelmiş ve
Kur’an âyetleri inmeye başlamıştı.
Peygamberimiz heyecanla evine
döndü, titriyordu. Olanları eşine
anlattı.
Hz. Hatice O’nu teselli etti: “Müjdeler olsun.
Sen bu ümmetin (topluluğun) Peygamberi
olacaksın. Allah seni asla bırakmaz”
Vahiy bir müddet kesildikten sonra Cebrâil tekrar
göründü ve Müddessir Suresi’nin ilk beş âyetini
getirdi. Allâh-ü Teâlâ şöyle diyordu:
“Ey örtüsüne bürünen (Muhammed). Kalk da
uyar. Rabbini yücelt.Giydiklerini temiz tut. Kötü
şeyleri terketmeye devam et.”
► İslâm’a Gizli Dâvet
Hz.Muhammed,
Peygamberliğini
öncelikle
güvendiği kişilere söylüyor ve onları İslâm’a dâvet
ediyordu. İlk müslümanlar da ibadetlerini gizli
yapıyorlardı. Üç yılda müslümanların sayısı otuzu
geçti.
İlk müslümanlar, kadınlardan Hz. Hatice,
çocuklardan Hz. Ali, köle iken hürriyetine kavuşmuş
olan Zeyd bin Hârise, büyüklerden Hz. Ebubekir.
► İslâm’a Açıktan Dâvet

► Habeşistan’a Hicret
Mekkeli
müşriklerin
müslümanlara yaptığı eziyetler her
geçen gün artıyordu. Müslümanlar
ibâdetlerini serbestçe yapamıyor,
açıktan
Kur’ân-ı
Kerim
okuyamıyorlardı.
Bu sebeple Peygamberimiz, müslümanların daha
güvenilir bir yer olan Habeşistan’a hicret (göç)
etmelerine izin verdi. Peygamberliğin beşinci ve
altıncı yılında 15’er ve 80’er kişilik iki grup göç etti.
Müşrikler,
Habeşistan
Kralı
‘Necâşi’ye
Müslümanları ülkesine kabul etmemesi için çeşitli
hediyeler gönderdiler fakat başarılı olamadılar.
► Müslümanlara Yapılan Zulümler
Mekkeli müşrikler, İslâm dininin yayılmasını
önlemek ve yeni müslüman olanları dinlerinden geri
döndürebilmek için çeşitli işkence ve zulümlere
başladılar.
Bilâl-i Habeşi, Yâsir, hanımı Sümeyye, oğlu
Ammar, Habbab ve Ebu Fukayha en çok eziyet
gören müslümanlardandır.
Ebu Leheb, Ebu Cehil, As bin Vâil, Velid,
Ümeyye, Utbe ise en çok işkence yapanlardandır.
► Müşriklerin Ebu Talib’e Başvurmaları
Müşrikler Peygamberimiz’in amcası Ebu Talib’e
giderek “Ya yeğenini İslâm davasından vazgeçir, ya
da O’nu korumaktan vazgeç” dediler. Bunu duyan
Peygamberimiz amcasına:
“Ey amcacığım! güneşi sağ elime, ayı da sol
elime verseler yine de bu davadan vazgeçmem.” dedi.
Amcası da bu sözlerden sonra O’nu koruyacağına söz
verdi.
►Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Olması
Ebu Cehil bir gün Peygamberimiz’e kötü sözlerle
hakâret etti. O sırada Peygamberimiz’in amcası
Hz.Hamza da avdan dönüyordu. Bunu duyunca, Ebu
Cehil’in yanına giderek ona haddini bildirdi. Sonra da
müslüman oldu.
Müşrikler, İslâmiyet’in yayılmasını önleyebilmek
için Peygamberimiz’i öldürmeye karar verdiler. Ve
bunun için Hz.Ömer’i görevlendirdiler.

Peygamberimiz İslâm’a üç
yıl gizlice davet yaptıktan sonra,
Allah’ın emriyle açıktan dâvete
başladı. Önce akrabalarını evine
çağırarak, daha sonra da Safâ
tepesine çıkarak insanlara İslâm dinini anlattı.

Hz. Ömer, yolda giderken, kendi kızkardeşi ve
eniştesinin de müslüman olduğunu duyunca ‘önce
onların işini bitireyim’ diyerek kızkardeşinin evine
gitti. Orada Kur’an’dan bazı âyetleri işitti ve çok
etkilendi. Hemen Peygamberimiz’in yanına giderek
Kelime-i Şehâdet’i getirdi ve müslüman oldu.

Her ikisinde de amcası ‘Ebu Leheb’ karşı
çıkarak kırıcı sözler söyledi ve toplananları dağıttı.

Hz.
Ömer’in
İslam’ı
kabul
etmesiyle
müslümanlar kuvvetlendi ve topluca Kâbe’ye giderek
ilk defa ‘açıktan namaz’ kıldılar.
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► Müslümanlara Karşı Boykot Kararları
Müşrikler müslümanların
çoğalmasından korktular ve
toplanarak onların aleyhine bazı
kararlar aldılar:
“Müslümanlarla ve onları
koruyanlarla
kimse
görüşmeyecek, alış-veriş etmeyecek ve onlardan
kız alıp vermeyecek.”
Bu durum üç yıl devam etti. Müslümanlar bu süre
içinde çok sıkıntı çektiler.

HİCRET (MEDİNE’YE GÖÇ) 622
Müşriklerin baskı ve zulümlerinin devam etmesi
üzerine
Peygamberimiz
Müslümanların
Mekke’den Medine’ye göç etmelerine izin verdi.
Çünkü orada daha önce Akabe’de müslüman olmuş
kimseler vardı.
Müslümanlar gruplar halinde
başladılar.
Geride
sadece
Peygamberimiz, Hz.Ebubekir,
Hz. Ali ve bir kaç müslüman
kalmıştı.

göç

etmeye

Müşrikler Peygamberimiz’i
öldürmek istediler fakat O
çoktan evinden ayrılmıştı.

► Hüzün Yılı
Peygamberliğin onuncu yılında önce amcası Ebu
Talib, bir kaç gün sonra da hanımı Hz. Hatice vefat
etmiştir. Peygamberimiz en büyük destekçilerini
kaybettiği için çok üzüldü ve bu yıla
‘Hüzün Yılı’ dendi.
Bu olaylar üzerine müşriklerin
eziyetleri daha da arttı. Peygamberimiz
yanına ‘Zeyd bin Hârise’ yi de alarak
‘Taif’ e gitti ve oranın halkını İslâm’a davet etti.
Fakat Taifliler hem İslâm’ı kabul etmediler, hem de
onları taşladılar.
► Akabe Biatları
Hac zamanı Mekke ve
Kâbe’ye diğer bölgelerden çok
kimse gelirdi. Peygamberimiz,
herkese olduğu gibi onlara da
İslâm’ı anlatmaya çalışırdı.
Peygamberliğin
11.yılında
Medine’den gelen 6 kişilik bir grup Peygamber
Efendimiz’i dinledi ve müslüman oldu.
Bunlar Medine’ye döndüler ve bir yıl sonra
sayılarını 12’ye, ertesi yıl da 75’e çıkararak ‘Akabe’
denilen yerde Peygamberimiz’e biat ettiler (bağlılık
sözü verdıler). Artık İslâm Medine’de de yayılmaya
başlamıştı.
► Mi’rac Mucizesi
Peygamberimiz, Mekke’den
Medine’ye hicret (göç) etmeden
bir buçuk yıl kadar önce, bir gece
Mekke’den Kudüs’e götürülmüş
(isrâ), oradan göklere çıkartılmış
(mi’rac)
ve
Allah
ile
görüşmüştür.
Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır. Bu
olayı duyan müşrikler inanmasa da Hz.Ebubekir
hemen inanmış ve kendisine ‘Sıddîk’ (doğrulayan)
lakâbı verilmiştir.

Peygamberimiz’i öldürene
ödül
olarak
‘yüz
deve’
verilecekti. Bunu duyanlar
yoldaki izleri takip ederek
Peygamberimiz
ve
Hz.
Ebubekir’in saklandıkları ‘Sevr
Dağı’ ndaki mağaraya geldiler.
Mağaranın
önündeki
örümcek ağını ve kuş yuvasını
görünce ‘burada yoktur’ diye
geri döndüler.
Mağarada üç gün kaldıktan sonra yola çıktılar.
‘Sürâkâ’
da onları yakalayarak ödülü almak
istiyordu. Fakat atının ayakları kuma batınca gerçeği
anlayarak müslüman oldu.
Bir hafta süren yolculuk sonunda, Medine
yakınlarında bulunan ‘Kuba Köyü’ ne ulaşıldı. Orada
10 gün kalındı ve ‘Kuba Mescidi’ yapıldı. Kuba’dan
ayrılınca yolda ilk defa ‘Cum’a Namazı’ kılındı.
Medineliler
sevinçle
Peygamberimiz’i
karşıladılar. Peygamberimiz kendi evi yapılana kadar
yedi ay ‘Ebu Eyyüb El-Ensari’ nin evinde misafir
kaldı.
MEDİNE DÖNEMİ
► Medine’de Yapılan İlk İşler
Mekkeli ve Medineli
müslümanlar (muhâcir
ve ensar) kardeş ilan
edildi.
Bir arsa satın alınarak
Peygamber
Câmisi
(Mescid-i
Nebevi)
yapıldı.
Mescid’in etrafına Peygamberimiz için
odalar yapıldı.
Mescid’e bitişik olarak İslâm Tarihi’nde ilk
defa bir okul (Ashâb-ı Suffe) yapıldı.
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► Bedir Savaşı (624)

► Hayber Kalesi’nin Fethi (628)

Mekkeli
müşrikler,
ileride
müslümanlarla
yapacakları bir savaşa hazırlık
olması için, bir ticaret
kervanını Şam’a gönderdiler.
Müslümanlar bu kervanı ele
geçirmek isteyince savaş çıktı.
Müslümanlar 305, müşrikler ise 1000 kişiydi.
Savaşı müslümanlar kazandı. Müslümanlardan 14 kişi
şehit olurken, müşriklerden 70 kişi öldürüldü.
► Uhud Savaşı (625)
Mekkeli müşrikler Bedir’de yenilmişlerdi. Bunun
intikamını
almak
için
Medine’ye
saldırdılar.
Müslümanlar
700,
müşrikler ise 1000 kişiydi.
Müslümanlar
savaşı
kazanıyordu.
Fakat
Peygamberimiz’in
yerleştirdiği okçular ‘savaşı kazandık’ diye
yerlerinden ayrılınca, kaçan Mekkeliler tekrar
toparlanıp
galip
geldiler.
Savaş
sonunda
müslümanlardan 70 şehit, müşriklerden ise 22 ölü
vardı. Peygamberimiz’in amcası ‘Hz. Hamza da
şehitler arasındaydı.
► Hendek Savaşı (626)
Peygamberimiz
hicret
sonrası Medine’de bulunan
yahudilerle
bir
anlaşma
yapmıştı. Bu anlaşmayı bozan
bazı yahudileri de Medine’den
çıkarmıştı. Onlar da Mekkeli
müşriklerle anlaştılar ve 10 bin kişi ile Medine’ye
saldırdılar.
Müslümanlar da
kazmışlardı. Müşrikler
bulundular fakat başarılı
Peygamberimiz duâ etti
fırtına çıktı. Müşrikler
bırakıp kaçtılar.

şehrin etrafına hendek
bir ay kadar saldırıda
olamadılar. Savaş sonunda
ve düşman tarafında bir
dayanamayıp herşeylerini

► İslâm’a Dâvet Mektupları
Peygamberimiz, İslâm dinini
herkese
ulaştırabilmek
için,
Arabistan’a komşu olan devletlerin
başkanlarına da elçilerle ‘mektup’lar
gönderdi.
Bunlardan sadece ‘Habeşistan kralı’ müslüman
oldu. Bizans, İran, Mısır, Umman ve Bahreyn devlet
başkanları ise müslüman olmadılar.

Suriye
yolu
üzerinde
yaşayan Hayber Yahudileri,
Medine’ye
saldırmayı
düşünüyorlardı. Bunu haber alan
müslümanlar Hayber’i kuşattı.
On gün süren kuşatma
sonunda,
savaşı
müslümanlar
kazandı.
Müslümanlardan 10 şehit, Yahudilerden ise 93 ölü
vardı. ‘Hz. Ali’ bu savaşta çok kahramanlıklar
göstermiştir.
► Mekke’nin Fethi (630)
Mekkeliler daha önce müslümanlarla
yaptığı anlaşmayı bozdu. Bunun üzerine
Peygamberimiz, 10 bin kişi ile Mekke
üzerine yürüdü. Hiç savaş olmadan Mekke
alındı. Kabe’deki putlar kırıldı ve topluca
namaz kılındı.
Peygamberimiz,
eskiden
beri
kendisine her türlü eziyeti yapmış olan Mekkeliler’i
affetti. Onlar da hep beraber müslüman oldular.
► Vedâ Haccı (632)
Medine’ye göç edeli on yıl
olmuştu.
Peygamberimiz
müslümanlarla
beraber
hac
yapmak için Mekke’ye gitti.
Yaklaşık 124 bin müslüman
‘Arafat Dağı’nda O’nun son konuşmasını (Vedâ
Hutbesi)
dinledi.
Peygamberimiz,
ölümünün
yaklaştığını anladığı için burada herkese vedâ etti.
PEYGAMBERİMİZ’İN VEFÂTI
Peygamberimiz Medine’ye dönünce
hastalandı. Ölümüne üç gün kala hastalığı
iyice arttı. Namazları Hz. Ebubekir’in
kıldırmasını söyledi. Bir öğle vakti, şehâdet parmağını
yukarı kaldırarak ‘Yüce Dosta’ dedi. Son sözleri bu
oldu. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. (8 Haziran 632)
Vefat ettiği yere defnedildi. O’nun kabrinin
bulunduğu yere ‘Ravza-i Mütahhara’ denilmektedir
ve Mescid-i Nebevi’nin içindedir. Peygamberimiz’in
23 yıllık Peygamberlik hayatının 13 yılı Mekke’de,
10 yılı ise Medine’de geçmiştir.
Peygamberimiz’den sonra sırasıyla;
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Ali
‘halîfe’ (devlet başkanı)
olmuşlardır.
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PEYGAMBERiMiZ HZ. MUHAMMED (SAV)’iN HAYATI (SiYER)
• Peygamberimizin isimleri
Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa

• Kaç Yaşında Evlendi?
25

• Peygamberimizin Lakabı
Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muhammed)

• Kaç Yaşında Peygamber Oldu?
40

• Babası
Abdullah(Doğmadan altı aylıkken kaybetti)

• İlk Vahiy (Kur’an Ayetleri) nerede geldi?
Hira Mağarasında

• Annesi
Âmine(Altı yaşında kaybetti)
• Babadan Dedesi(8 yaşında kaybetti)
Abdulmuttalip
• Süt Annesi
Halîme
• Süt Kardeşleri
Şeyma, Abdullah
• Amcaları
Ebu Talip, Hz. Hamza, Hz. Zübeyir
• İlk Hanımı
Hz. Hatice
• Erkek Çocukları
Kasım, Abdullah, İbrahim
• Kız Çocukları
Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma
• Torunları
Hz.Hasan, Hz.Hüseyin
• Torunlarının Annesi
Hz.Fâtıma

• Vahyi Hangi Melek Getirdi?
Cebrail
• İlk Vahiy Hangi Yıl Geldi?
610
• İlk Müslümanlar kimlerdir?
Hz.Hatice, Hz.Ali, Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd
• Nereden Nereye Hicret Etmiştir?
Mekke’den Medine’ye
• Kaç Yılında Hicret Etti?
622
• Kaç Yıl Peygamberlik Yaptı?
23
• Kaç Yıl Yaşadı?
63
• Ne Zaman- Nerede Vefat Etti?
8 Haziran 632 – Medine
• Kabri (mezarı) Nerededir?
Medine
• Onu Görüp İnananlara Ne Ad Verilir?

• En Yakın Dostu
Hz. Ebûbekir

Sahabe veya Ashab

• Doğum Yeri - Tarihi
Mekke - 20 Nisan 571

Ayet-i Kerime

• Kabilesi
Kureyş’in Haşioğulları Kolundan.

Hadis-i Şerif

• Allah’ın Sözlerine Ne Ad Verilir?
Peygamberimizin Sözlerine Ne Ad Verilir?
“Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır”
Hz. Muhammed
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Kur’an okurken; harflerin ‘mahrec’lerine yani çıkış yerlerine dikkat ederek, her
harfin hakkını verme, durma-geçme, uzatma-kısaltma gibi kurallara uyarak güzel
Kur’an okumayı öğreten ilme ‘tecvîd’ denir.
Tecvid öğrenmenin amacı, Allah-ü Teâlâ’nın kitabındaki “Kur’an’ı ‘tertil’ üzere (açık açık, tane tane) oku!”
(Müzzemmil Sûresi, 4) emrine uymaktır.

A

MEDD (UZATMA)’YLA İLGİLİ
TECVİD KURALLARI

1-Medd-i Tabiî (Normal uzatma)____________
Medd (uzatma) harfleri üçtür:  أ-  و- ى
Bunlardan biri harekesiz olarak bir harfin önüne
gelirse “Medd-i Tabiî” olur.
Önüne geldiği harfi ‘bir elif miktarı = bir parmak
kaldıracak kadar’ uzattırır.
(  ) وötreli bir harfi, ( ) ىesreli bir harfi, (  ) أise
üstünlü bir harfi uzattırır.

6- Medd-i Lîn (Yumuşak Uzatma)____________
Bir kelimede lin harfleri olan (  ) وile ( ’) ىden
birisi cezimli olarak bulunur, ondan sonra cezimli bir
harf gelirse “Medd-i Lîn” olur. 4 elif miktarı uzatılır.
(Hızlı okuyuşlarda en az 2-3 elif miktarı uzatmak
gerekir.)

B

SAKİN NUN ve TENVİN’LE İLGİLİ
TECVİD KURALLARI

1- İklâb (Dönüştürme)_______________________
2- Medd-i Muttasıl (Bitişik uzatma)__________
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, yine
aynı kelimede hemze (  ) ءgelirse “Medd-i Muttasıl”
olur. 4 elif miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 2
elif miktarı uzatmak gerekir.)

3- Medd-i Munfasıl (Ayrı uzatma)____________
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, diğer
kelimede ise (  ) اgelirse “Medd-i Munfasıl” olur. 4 elif
miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 1 elif miktarı
uzatmak gerekir.)

4- Medd-i Lâzım (Gerekli uzatma)____________
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, sonra
cezimli ya da şeddeli bir harf gelirse “Medd-i Lâzım”
olur. 4 elif miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 3
elif miktarı uzatmak gerekir.)

5- Medd-i Ârız (Geçici uzatma)______________
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, ondan
sonraki harfe geçici olarak cezim verirsek “Medd-i Ârız”
olur. En az 1, en fazla 4 elif miktarı uzatılır.

Tenvin ya da sakin nundan sonra, (  ) بharfi gelirse
“İklâb” olur. Nun sesi (  ) ْمsesine dönüşür, dudaklar
bastırmadan hafifçe tutma yapılır.

2- İdgâm-ı Bilâ Gunne_______________________
(Gunnesiz -sesi genizden getirmeden- dönüştürme)
Tenvin ya da sakin nundan sonra ( ) ل رharflerinden
biri gelirse “İdgam-ı Bilâ Gunne” olur. Tenvin ya da sakin
nun bu harflere dönüşür fakat gunne yapılmaz.

3- İdgâm-ı Maal Gunne______________________
(Gunneli -sesi genizden getirerek- dönüştürme)
Tenvin ya da sakin nundan sonra
ى م ن و
harflerinden biri gelirse “İdgâm-ı Maal Gunne” olur.
Nun sesi bu harflere katılır ve 1-1,5 elif miktarı tutularak
gunneli okunur.

4- İzhâr (Belli ederek okuma)___________________
Tenvin ya da sakin nundan sonra altı tane ‘boğaz
harfi’nden (  ح خ ع غ ھـ١ ) biri gelirse “İzhâr” olur. Nun
sesi açık ve net bir şekilde okunur.
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5- İhfâ (Gizleyerek okuma)_________________
Tenvin ya da sakin nundan sonra, (yukarıda
sayılan harflerin dışında bulunan) 15 tane harften biri
gelirse “İhfâ” olur. İhfâ harfleri şunlardır:

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك
Ses genizden getirilerek 1-1,5 elif miktarı tutularak
okunur.

2- İdgâm-ı Mütecâniseyn____________________
(Aynı cinsten olan harflerin birbirine dönüşmesi)
Çıkış yerleri aynı fakat sesleri farklı olan harflerin
birbirine dönüşmesine “İdgâm-ı Mütecâniseyn” denir.
Üç grupta incelenir:
a- ( ت-  د- )ط: ………..
b- ( ث-  ذ- )ظ: ……………
c- ( م-  )بgrubu: …………………..
3- İdgâm-ı Mütekarribeyn___________________

C

SAKİN MİM’LE İLGİLİ TECVİD
KURALLARI

1- İdgâm-ı Misleyn Maal Gunne______________

(Çıkış yerleri yakın olan harflerin birbirine dönüşmesi)

Çıkış yerleri ve sesleri yakın olan harflerin birbirine
dönüşmesidir. İki grupta incelenir:

(Aynı harflerin gunneli olarak birbirine dönüştürülmesi)

Sâkin mim’den sonra harekeli bir mim harfi gelirse
bu iki mim birbirine katılarak gunneli (ses genizden
getirilerek) okunur.

a- ( ) ل – ر: ……………..

b- (  ك- ) ق: ……………………….....

E
2- Şefevî İhfâ (Dudak İhfâsı)_________________
Sâkin mim’den sonra ( ) بharfi gelirse; dudaklar
hafifçe bastırılarak gunneli bir şekilde okunur.

3- İzhâr (Belli ederek okuma)_________________

ELİF LAM (  ) الTAKISI’YLA
İLGİLİ TECVİD KURALLARI

1- İdgâm-ı Şemsiye (Lâm harfinin okunmaması)___
( ل١) takısından sonra okunuşları (’) لa yakın olan 14
harften biri gelirse “İdgâm-ı Şemsiye” olur. ( )لharfi
okunmaz, sonraki harf şeddeli okunur.
Bu harfler:

 ن-  ل-  ظ-  ط- ض- ص-  ش-  س-  ز-  ر-  ذ-  د- ت – ث

Sâkin mim’den sonra; mim ile be’nin dışındaki
harflerden biri gelirse; mim harfi tutulmadan belli
edilerek okunur.
2- İzhâr-ı Kameriye (Lâm harfinin okunması)_____

D

İDGAM (Bir Harfi Diğerine Katma)

1- İdgâm-ı Misleyn (Aynı harflerin şeddeli okunuşu)
Bir harf önce cezimli, sonra harekeli olarak ard arda
gelirse “İdgâm-ı Misleyn” olur ve sanki tek harfmiş gibi
şeddeli okunur.

( ل١) takısından sonra okunuşları ( ’) لa uzak olan 14
harften biri gelirse “İzhâr-ı Kameriye” olur. ( )لharfi
okunur.
Bu harfler:

 ى- ه- و- م- ك- ق- ف- غ- ع- خ- ح- ج- ب-أ

Eğer bu harfler (  ) مve (  ) نise 1-1,5 elif miktarı
tutularak gunneli okunur.
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DİĞER TECVİD KURALLARI

F
1- Kalkale (Sarsarak okuma)___________
( () *+, ) harflerinden biri, kelimenin ortasında
ya da sonunda cezimli olarak gelirse “Kalkale” olur. Bu
harfler çıkış yerinden sarsılarak kuvvetlice söylenir.

5- Sekte (Nefes almadan bir müddet durma)_______
Kur’an okurken sesi kesip bir miktar durduktan
sonra aynı nefesle devam etmeye “sekte” denir.
Kur’an’da dört yerde sekte yapılarak okunur:
1- Kehf Sûresi (1):
2-Yâsîn Sûresi (52):

2- Hükmür Râ (Râ harfinin kalın ve ince okunuşu)
(  ) رharfi üstün ya da ötreli ise kalın okunur.
(Sâkin –cezimli ya da harekesiz- olduğunda ise bir
önceki harfe, o da sakinse daha önceki harfe bakılır;
bunlar üstün ya da ötreli ise yine kalın okunur.)

3- Kıyâme Sûresi (27):
4- Mutaffifîn Sûresi (14):

G

VAKIF ve VAKIF KURALLARI
(Kur’an’daki Durak İşaretleri ve Durma Kuralları)

(  ) رharfi esreli ise ince okunur. (Sâkin -cezimli
ya da harekesiz- olduğunda ise bir önceki harfe, o da
sakinse daha önceki harfe bakılır; bunlar esreli ise yine
ince okunur.)

Kur’an’da âyet sonlarında duraklar olduğu gibi âyet
içerisinde de virgül mahiyetinde duraklar vardır.
Bunlar;

(.. ..) -  ع- .ـ, -  ق-  ز-  ص-  ج-  ط-  م- /
Özet olarak bu duraklardan (/ ) işaretinde durulmamalı,
( .ـ, -  ط-  ) مişaretlerinde ise durulmalıdır. Diğer işaretlerde
ise; durulmasına da geçilmesine de izin verilmiştir.
Vakıf (Durma) Kuralları______________________

3- Lafzatullâh____________________________
(Allah kelimesindeki ‘lam’ın kalın ve ince okunuşu)
Söze (  ) ﷲkelimesi ile başlandığında, ya da bir
önceki harfin harekesi üstün ya da ötre olduğunda ‘kalın’
okunur.

Önceki harf esreli ise ince okunur.

4- Zamîr_________________________________

1- Durak işaretlerinde durulurken genellikle kelimelerin
son harflerine ‘cezim’ verilir.

(Durak olmayan yerlerde nefes yetmemesi sebebiyle
durulmuşsa; bir kaç kelime geriden alınarak okumaya devam
edilir.)

2- Üzerinde iki üstün bulunan bir kelimede durulurken;
üstünlerin biri atılır ve Â şeklinde bir elif miktarı uzatılarak
durulur.

3- Üzerinde iki ötre ve iki esre bulunan bir kelimede
durulurken; yine cezim verilerek durulur.

(Kelime sonundaki (  ) ـharfinin uzatılıp uzatılmaması)

Zamir’den önceki harf harekeli ise uzatılır:
4- Üzerinde durulan kelimenin son harfi ‘yuvarlak
te’ (  ) ةise noktaları atılarak ‘he’ olarak durulur.
Zamir’den önceki harf sâkin (cezimli ya da
harekesiz) ise uzatılmaz.

5- Üzerinde durduğumuz kelimenin son harfi
uzatılıyor ise; aynı şekilde uzatarak durulur.
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(  ) أElif : Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar.
(  ) بBe : İki dudağı birbirine vurup kuvvetlice söylenmesiyle çıkar.
(  ) تTe : Dil ucunun üst dişlerin ortasına vurulmasıyla çıkarılır.
(  ) ثSe : Dil ucunu üst dişlerden biraz dışarı çıkarak ‘peltek’ olarak söylenir.
(  ) جCim : Dil ortasının üst damağa vurulmasıyla çıkartılır.
(  ) حHa : Boğazın ortasından boğaz hafifçe sıkılarak çıkarılır.
(  ) خHı : Boğazın girişinden boğaz hırıldatılarak çıkarılır.
(  ) دDal : Dil ucu üst ön dişlerin ortasına vurularak çıkarılır.
(  ) ذZel : Dil ucu üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarılarak ‘peltek’ çıkar.
(  ) رRı : Dil ucunun biraz arkasını üst ön dişlerin dibine vurularak
(  ) زZe : Dil ucu ön dişlerin uçlarına değerek çıkarılır.
(  ) سSin : Dil ucu iki alt ön dişlerin başlarına yakın yere vurularak çıkarılır.
(  ) شŞın : Dil ortasını üst damağa yapıştırarak çıkar.
(  ) صSad : Dil ucunu ön dişlerin yarısına dokundurarak çıkar.
(  ) ضDad : Dilin yan tarafını sağ veya soldaki üst yan dişlere vurarak çıkarılır.
(  ) طTı : Dil ucu üst ön dişlerin etlerine yakın olan yere vurularak çıkarılır.
(  ) ظZı : Dil ucu üst ön dişlerin başlarından dışarı çıkarılarak söylenir.
(  ) عAyın : Boğazın ortasından boğaz hafifçe sıkılarak çıkarılır.
(  ) غGayın : Boğazın girişindan yumuşak bir şekilde çıkarılır.
(  ) فFe : Ön dişlerin ucu ile alt dudağın içinden çıkarılır.
(  ) قKaf : Dil kökünü damağa vurarak çıkarılır.
(  ) كKef : Dilin üst damağa değmesiyle Kaf’ın çıktığı yerin az aşağısından çıkarılır.
(  ) لLam : Dilin ucunu damağa vurarak çıkarılır.
(  ) مMim : Dudak içleri birbirine hafifçe vurularak çıkarılır.
(  ) نNun : Dilin ucu ile üst ön dişlerin dibine yakın olan damaktan çıkarılır.
(  ) وVav : Dudakların öne doğru toparlanmasıyla çıkarılır.
(  ) ھـHe : Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkarılır.
(  ) ىYe : Dilin ortasını üst damağa vurarak çıkarılır.
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Das Ziel von Tadschwid: Das Ziel ist, die WORTE ALLAHS, den QUR’AN fehlerfrei und auf
eine schöne Art zu lesen.
Die Regeln zum Lernen von Tadschwid: Für jede muslimische Frau und für jeden muslimischen
Mann ist es eine individuelle Pflicht (Farz-i ayn), sich ein Mindestwissen über Tadschwid anzueignen, um
den Qur’an in seinen Buchstaben, in seinen Harake und in seinen Dehnungen fehlerfrei lesen zu können.

A. GRUNDREGELN FÜR VERLÄNGERUNGEN
Harf-i Med : „Dehnungsbuchstaben“ bestimmen, ob die Vokalisierung des vorherigen Buchstaben
in die Länge gezogen wird (Med = Verlängerung, Dehnung).“:
﴿: Wenn das Elif ohne Harake und der vorherige Buchstabe
mit Fatha vokalisiert ist, dann ist ﴾  ﴿ اein Harf-i Med.
2. ﴾ ﴿: Wenn das Wau ohne Harake und der vorherige Buchstabe
mit Damma vokalisiert ist, dann ist ﴾  ﴿ وein Harf-i Med.
3. ﴾
﴿: Wenn das Yä ohne Harake und der vorherige Buchstabe
mit Kasra vokalisiert ist, dann ist ﴾  ﴿ ىein Harf-i Med.

1. ﴾

Tanwin und Sakin Nun: Tanwin: zwei Fatha, zwei Kasra, zwei Damma:
Sakin Nun: Nun mit Djazm ﴾

﴾ﻯ

﴿ﺍﺏﺕﺙﺝﺡﺥﺩﺫﺭﺯﺱﺵﺹﺽﻁﻅﻉﻍﻑﻕﻙﻝﻡﻥﻭﻫ

﴾

ﻮﺣﹺﻴﻬﹶﺎ ﻧ

﴿

﴾

 ﴿ ﺍ ﺡ ﺥ ﻉ ﻍ ﻫfolgt, dann ist es Izhar.
﴾ ﻪ ﻬ ﺟ
 ﻭ ﺍ ﱠﻻٌﻚﺎﻟﺀ ٍ ﻫﺷﻲ  ﻛﹸ ﱡﻞ،  ﹴﺮﺧﻴ ﻣﻦ ، ﻖ ﻌ ﻨﻳ ﴿

ﺎﺍ ﹶﺫ ﺍ ﹸﻛﻨ ﴿ َﺀ

Medd-i Tabii: Wenn ein Harf-i Med vorhanden ist, aber kein Sebeb-i Med, dann ist es Medd-i Tabii.
Nur Harf-i Med = Medd-i Tabii. Eine Elif-Länge lang ziehen ist Pflicht (vacib).

ﻮﻧﹶﺎ ﹺﺑﺎﹾﻻ ِﳝﺎﹶﻥ ﻘﺳﺒ ﻦ ﻮﹶﺍ ﻧﹺﻨﺎﹶ ﺍﻟﱠﺬ ِﻳﻻﺧ ﻭِ ﺮ ﻟﹶﻨﹶﺎ ﻔ ﻨﺎﹶ ﺍ ﹾﻏﺭﺑ ﻮ ﹶﻥ ﻮ ﻟ ﻘﻢ ﻳ ﻫ ﺪ ﻌ ﺑ ﻦ ﺅﺍ ﻣ  ﺟﹶﺎﺍﻟﱠﺬ ِﻳﻦﻭ

﴿

Iklab: Bedeutet verwandeln (umwandeln). Wenn nach Tanwin oder Sakin Nun der Iklab-Buchstabe
﴾

 ﴿ ﺏfolgt, dann ist es Iklab.

Idgam Maal-Gunna Buchstaben ﴾

Medd-i Munfasil: Wenn ein Harf-i Med vorhanden ist, und diesem ein Sebeb-i Med als Hamza folgt,
﴾

ﻯﺮ ﹶﺍﻟﱠﺬ ِﻯ ﺍﹶﺳ، ﺎﻣﻨ ﻮﺍ ﺍ  ﻗﹶﺎﻟ،  ﹺﺰ ﹶﻝﻣﹶﺎ ﹸﺍﻧﻭ

﴿

Medd-i Lazim: Wenn ein Harf-i Med vorhanden ist und diesem ein Sebeb-i Med als Sukun-i Lazim
folgt, dann ist es Medd-i Lazim.
Vier Elif-Längen in die Länge ziehen ist Pflicht (vacib).

﴾

 ﻳﺲ،  ﺍﱂ،  ﺍ ﻟﹾﺌﻦ، ﺟﻮّﹺﻧﻰ ﺤﺎﹶﻗﹶﺎﻝﹶ ﹶﺍﺗ

﴾

 ﴿ ﻡ ﻥ ﻭ ﻯfolgt,

ﻪ ﺰ ﹺﺑ ﺠ
 ﻳ ﻮ َﺀﺳ

ﺎﻴﻢٌ ﺑﹺﻤ ﹶﺍﻟ، ﺪ ﻌ ﺒﻤﻣ

ï

ﺪ ﻌ ﻦ ﺑ ﻣ

﴿

dann ist es Idgam Maal-Gunna.

ï

ﻪ ﺰ ﹺﺑ ﺠ
 ﻳ ﻮﺀ ًﺍ ﺳ،  ﹾﻞﻌﻤ ﻴﻣ ﻭ

Folgende 4 Wörter sind nicht Idgam Maal-Gunna, sondern Izhar: ﴾

ï

 ﹾﻞﻌﻤ ﻳ ﻣﻦ ﻭ ﴿

ﺍ ﹲﻥﻮﻗﻨ ، ﺍ ﹲﻥﻮﺻﻨ
 ، ﺎ ﹲﻥﻨﻴﺑ ، ﺎﻧﻴﺪ ﴿ ﺍﹶﻟ

Idgam Bila-Gunna (Idgam ohne Gunna): Wenn nach Tanwin oder Sakin Nun einer der beiden

 ﴿ ﺭ ﻝfolgt, dann ist es Idgam Bila-Gunna.
﴾ ﺎﻞ ﱠﻟﻤ
 ﻛﹸ ﱡï ﺎ ﹸﻛ ﹼﻞ ٌ ﻟﹶﻤ، ﺪ ﺠ
 ﹺﻢ ﻳ ﻤﱠﻠ  ﹶﻓï ﺪ ﺠ
 ﹺﻢ ﻳ  ﻟﹶﻤﻦ  ﹶﻓ، ﻴ ﹴﻢﺭﺣ ﺏ
ﺮ ّﹺ ﻣ ï ﻴ ﹴﻢﺭﺣ ٍ ﺏ
 ﻦ ﺭ ﻣ

﴿

Sakin Mim:
1) Wenn nach dem Sakin Mim ein ﴾

﴾ ﺪ ﹲﺓ
ﺻ
 ﺆ ﻤ ﻬﹶﻠﻴ ﻋï

2) Wenn nach dem Sakin Mim ein ﴾

Fatha als Vokal hat, dann sind sie Harf-i Lin.

3) Wenn nach dem Sakin Mim ein Buchstabe außer ﴾

Medd-i Lin: Wenn ein Harf-i Lin vorhanden ist und diesem ein Sebeb-i Med als Sukun folgt, dann
﴾ ﻒﺼﻴ
 ﺍﻟ ﻭ، ﻡ ﻧﻮ ﻭ ﹶﻻ ﴿
ist es Medd-i Lin.

ﺪﹲﺓ ﺻ
 ﺆ ﻣ ﻢ ﻴ ﹺﻬﹶﻠ﴿ ﻋ

 ﴿ ﺏfolgt, dann ist es Ihfa durch Lippen (zwischen L.).

ْﺏ
 ﻫﺎﹶ ﻮ  ﺍﹾﻟﻧﺖ ﹶﺍﻚﺍﻧ ، ﻦِ ﺪ ِﻳ ﻮﻡﹺ ﺍﻟ ﻳ ﻚ
 ﺎﻟ ﻣ، ْ ﻭ ﹶﻥ ﺪﺎﻟﺎ ﺧﻴﻬﻢ ﻓ ﻫ ﴿
Harf-i Lin = ﴾ ﴿ ﻭ ﻯ: Wenn ﴾  ﴿ ﻭoder ﴾  ﴿ ﻯmit Djazm versehen ist, und der vorherige Buchstabe
﴾

﴿

 ﴿ ﻡfolgt, dann ist es Idgam Misleyn Maal - Gunna.

Medd-i Ariz: Wenn ein Harf-i Med vorhanden ist und diesem ein Sebeb-i Med als Sukun-i Ariz folgt, dann ist
es Medd-i Ariz.

ï

Idgam Bila Gunna Buchstaben ﴾

und beide in verschiedenen Wörtern vorkommen, dann ist es Medd-i Munfasıl.
Vier Elif-Längen in die Länge ziehen ist erlaubt (caiz).

ﺎﺒﹺﻤﻤﻤ ﻴﹶﺍﻟ

Idgam: Der Idgam ist das Verschmelzen von zwei Buchstaben, wobei nur der zweite mit Schedde ausgesprochen wird.
Gunna: Die Gunna ist ein Kehllaut, der in der Kehle gebildet wird.

und beide in einem Wort vorkommen, dann ist es Medd-i Muttasil.

ﺬ ﺌﻣ ﻮ ﻳ ﺟﻰﹺ َﺀ ﻭ، ﻢ ﻮﹶﺍ ﹺﺑ ﹺﻬﺗﺒ  ﹶﺍ ﹾﻥ، ﺪﻯﻦ ﺟﹶﺎ َﺀ ﺑﹺﺎﹾﻟﻬ ﻣ ﴿

﴾

Idgam Maal-Gunna (Idgam mit Gunna): Wenn nach Tanwin oder Sakin Nun einer der 4

Medd-i Muttasil: Wenn ein Harf-i Med vorhanden ist, und diesem ein Sebeb-i Med als Hamza folgt,
Vier Elif-Längen in die Länge ziehen ist Pflicht (vacib). ﴾

﴿

oder Sakin Nun einer der 6 Izhar-Buchstaben ﴾

2) Sukun: Einen Konsonanten mit Djazm (  ) ﹿoder Schedde (  ) ﹽnennt man Sukun .﴾ ﺼﻠﹶﻮﺓ
 ﻢ ﺍﻟ ﻴﻣﻘ ﻠﹾﻨﹺﻰﻌﺏ ﺍﺟ
 ّﹺ﴿ ﺭ
Es gibt zwei Arten von Sukun:
A) Sukun-i Lazim (beständiger Sukun): Wenn gestoppt oder weiter gelesen wird, bleibt der Sukun bestehen.
B) Sukun-i Ariz (unbeständiger Sukun): Wenn gestoppt wird, dann wird es als Sukun gelesen.
Wenn weiter gelesen wird, dann wird es nicht als Sukun gelesen.

﴾

ﻞ ٍ ﻓﹶﺬﹸﻭﻗﹸﻮﺍﻦ ﻓﹶﻀ  ﻣ، ﻮ ﹰﻻ ﺳﻼﹶﻡٌﻗﹶ ، ﺪ  ﹺﻬﻦ ﺷ ﻤ ﹶﻓ

Izhar: Bedeutet erscheinen lassen (preisgeben, wird einfach gelesen; nicht nasal). Wenn nach Tanwin

Sebeb-i Med: „Gründe (Sebeb) wann mehr als eine Elif-Länge in die Länge gezogen wird“:

﴾

﴿

der 15 Ihfa-Buchstaben ﴾ ﴿ ﺕ ﺙ ﺝ ﺩ ﺫ ﺯ ﺱ ﺵ ﺹ ﺽ ﻁ ﻅ ﻑ ﻕ ﻙfolgt, dann ist es Ihfa.

ى

1) Hamza: Elif mit Vokal (Haraka).

 ﹶﻟﻦ، ﻪ ﻨﻋ

Ihfa: Bedeutet verstecken (verbergen, wird nasal gesprochen). Wenn nach Tanwin oder Sakin Nun einer

ا

و

B. GRUNDREGELN FÜR VERÄNDERUNGEN IN DER AUSSPRACHE

﴾

ﺓ ﺭ ﺎﺠﻢ ﹺﺑﺤ ﻴ ﹺﻬﺮﻣ ﺗ ﴿

 ﴿ ﻡoder ﴾  ﴿ ﺏfolgt, ist es Izhar.
﴾

ﻳﻦﹺﻰ ﺩ ﻟ ﻭﻨ ﹸﻜﻢﻳ ﺩ﴿ ﻟ ﹸﻜﻢ

2) Wenn ﴾
gelesen.

Idgam Misleyn: Buchstaben mit Schedde und zwei gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben,
bei denen der erste Sakin und der zweite mit einem Vokal versehen ist, sind Idgam Misleyn.
﴾

ﺐ
 ﻫ  ﱠﺫﺍ

ﺐ
 ﻫ ﺍ ﹾﺫ ﹶﺫ ، ﻖ ﺤ
 ﻪ ﺍﻟﹾ ﻧ ﹶﺍ

ï

﴿

Idgam Mutajaniseyn: Zwei unterschiedliche aufeinanderfolgende Buchstaben mit demselben
Ort der Lautbildung, der erste Sakin, der zweite mit Vokal ist Idgam Mutajaniseyn.

ﺕﺩﻁ

Diese teilt man in drei Gruppen ein: a) ﴾
a) ﴾

ﻢ ﺘﺒﻋ

ï

ﺗﻢ ﺪ ﺒﻋ ﴿

b) ﴾

ﻮﺍﺍ ﱠﻇﹶﻠﻤ

ï

﴿

ﺙﺫﻅ

b) ﴾

ﻮﺍﺫﹾ ﻇﹶﹶﻠﻤ﴿ ﺍ

c) ﴾

﴿

c) ﴾

ﺏﻡ

﴿

ﺎﻌﻨ ﻤ ﺭ ﹶﻛ  ﺍï ﺎﻌﻨ  ﻣﺭ ﹶﻛﺐ ﴿ ﺍ

Idgam Mutaqaribeyn: Wenn zwei Buchstaben, die sich in deren Ort der Lautbildung und

﴿ ﺭﻝ
a) ﴾ ﺮﺏﹺ  ﹸﻗï
ﺏ
 ّﹺ﴿ ﹸﻗﻞﹾ ﺭ
Qalqalah: Einer dieser fünf Buchstaben ﴾ ﺏ ﺝ ﺩ ﻁ ﻕ

﴿ ﻕﻙ
﴾ ﻜﻢ
ﹸﻠ ﱡﺨﻢ ﻧ  ﺍﹶﹶﻟï ﻢ ﹸﻠ ﹾﻘ ﹸﻜﺨﻢ ﻧ ﹶﺍﹶﻟ

a) ﴾

﴾

Hukmur-Ra: Regeln für den Buchstaben ﴾
I- Zustände in denen der Buchstabe ﴾
1) Wenn ﴾

2) Wenn ﴾

ﻮﹶﻟﺪﻢ ﻳ ﻭﹶﻟ ﻠﺪﻢ ﻳ  ﹶﻟ، ﺮﹾﺍ ﻗﹾ﴿ ﺍ

 ﴿ ﺭdunkel gelesen wird:

 ﴿ ﺭmit Fatha oder Damma vokalisiert ist, dann wird es dunkel gelesen.

ﺏ
ﺎ ﹺﺤﺮ ﺍﻟﺴ ﺮ ﻣ ﻤ ﺗ ﻰ ﻫ ﻭ ، ﺍﺭﺨﺮ
  ﻣ، ﺖ
 ﻳﹶﺍ﴿ ﺍﹶﺭ

 ﴿ ﺭSakin und der vorherige Buchstabe mit Fatha oder Damma vokalisiert sind, wird ﴾ ﴿ ﺭ

dunkel gelesen.

ﺭ

﴾

ﺤﺮﺍﻧ ﻭ، ﻈﺮ ﹸﺍﻧ، ﺎﻗﹶﺎﻧ ﻓﺮ، ﻭ ﹶﺓ ﺍﻟﹾﻤﺮ﴿ ﻭ

3) Wenn ﴾ ﴿ und der vorherige Buchstabe Sakin sind, und der Buchstabe vor den Beiden mit Fatha
oder Damma vokalisiert ist, wird ﴾ ﴿ dunkel gelesen.

ﺭ

﴾

ﺴﺮﻰ ﺧ ﹶﻟﻔ، ﺎﺭ ﹶﺍﹾﻟﻔﹸﺠ، ﺼﺮﺍﹾﻟﻌ ﻭ، ﻮﺭ ﹶﺍﹾﻟ ﹸﻘﺒ، ﺍﹾﻟﻔﹶﺠﺮ﴿ ﻭ

 ﴿ ﺭSakin und der vorherige Buchstabe mit Kasra in Form von Ariz (später entstanden,
nicht ursprünglich, zufällig) vokalisiert sind, dann wird ﴾  ﴿ ﺭdunkel gelesen.

4) Wenn ﴾

ﻢ ﺘﺒﺗ ﻥ ﺍﺭ ﺍ، ﻰﻀ ﺗﻦ ﺍﺭﻟﻤ ، ﻥ ﻮ ﹺﺟﻌ ﺍﺭﺏ﴿ ﺭ
5) Wenn ﴾  ﴿ ﺭSakin ist und davor ein Isti’la Buchstabe ﴾  ﴿ ﺥ ﺹ ﺽ ﻁ ﻅ ﻍ ﻕmit Kasra als
﴾

Vokal vorkommt, dann wird ﴾

 ﴿ ﺭdunkel gelesen.

﴾

ﺔ ﺮﹶﻗ  ﻓ، ﺱ
 ﹶﻃﺎ ﹴﻰ ﻗﺮ ﻓ، ﺩ ﺻﺎ
 ﺮ ﹶﻟﺒﹺﺎﻟﹾﻤ

﴿

 ﴿ ﺭhell gelesen wird:
 ﻙ ﹺﺑ ﺩ ﻳﺮﹺ ﺍ ﹾﻥﻭ ، ﺪﺭﹺﻯ ﺻ
 ﴿
1) Wenn ﴾  ﴿ ﺭmit Kasra vokalisiert ist, dann wird ﴾  ﴿ ﺭhell gelesen. ﴾ ﻴﺮﹴ ﺨ
II- Zustände in denen der Buchstabe ﴾

hell gelesen.
III- Zustände in denen der Buchstabe ﴾

ﺭ

﴾

ﺮ ﺳﻴ ، ﺮ ﻴ﴿ ﺧ

 ﴿ ﺭdunkel und/o. hell gelesen werden kann:

 ﴿ ﺭSakin ist, und davor ein Isti’la Buchstabe als Sakin vorkommt, und vor den beiden
ein Buchstabe mit Kasra vokalisiert ist, dann kann ﴾  ﴿ ﺭdunkel und hell gelesen werden.

﴿

﴿ ﺭ: Dieser Buchstabe hat drei Formen:
﴾

 ﴿ ﺭund der vorherige Buchstabe Sakin sind, und der Buchstabe vor den beiden mit
Kasra vokalisiert ist, dann wird ﴾  ﴿ ﺭhell gelesen.
 ﴿ ﺳ
﴾ﲑ
 ﺼ ﺑ، ﻛﺮ ﺫ، ﺤﺮ
4) Wenn ﴾  ﴿ ﺭSakin ist und davor der Lin Buchstabe ﴾  ﴿ ﻯvorkommt, dann wird ﴾ ﴿ ﺭ

2) Wenn ﴾

﴿ als Sakin ist Qalqalah und wird mit

Widerhall (Nachschwingen) gelesen.

ﻢ ﺗ ﺼﺮ ﹸﺍﺣ, ﻪ ﻨﻣ ﺔ ﻳ ﻰ ﻣﺮ ﻓ، ﻩ ﻔﺮﺘﻐﺳ ﺍ﴿ ﻭ

3) Wenn ﴾

ﺭ

b) ﴾

b)

﴾

1) Wenn ﴾ ﴿ Sakin ist, und danach ein Isti’la Buchstabe mit Kasra als Vokal folgt, dann kann
﴾
﴿ dunkel und hell gelesen werden.
﴾ﻕ
ﺮ ﹴ ﻓ ﴿ ﻛﹸ ﱡﻞ

Erscheinungsbild (Eigenschaft) ähneln, aufeinander folgen, und der erste Sakin, und der zweite
mit Vokal ist, dann ist es Idgam Mutaqaribeyn.
Diese teilt man in zwei Gruppen ein:

 ﴿ ﺭSakin und der vorherige Buchstabe mit Kasra vokalisiert sind, dann wird ﴾  ﴿ ﺭhell

﴾ ﺮ ﺼﻠﹸﻮﺍ ﻣﺩﺧ  ﺍﹸ، ﺮ ﻘﻄﹾ ﺍﹾﻟ

LAFZATULLAH`s Aussprache ﴾  َﷲs Eigenname ﴿

1) Wenn Lafzatullah alleine steht, dann wird Lafzatullah dunkel gelesen.

﴾

ﻦ ﻴﻋ ﴿

ُ﴿ ﹶﺍ ﷲ

2) Wenn der Buchstabe vor Lafzatullah mit Fatha oder Damma vokalisiert ist, dann wird
Lafzatullah dunkel gelesen.
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ، َ ﴿ ﹺﺑﹶﺎ ﱠﻥ ﺍﷲ
﴾ ﷲ
3) Wenn der Buchstabe vor Lafzatullah mit Kasra vokalisiert ist, dann wird Lafzatullah hell
gelesen.
﴾ ﷲ
 ﴿ ﹺﺑ
ِ ﻪ ﺍ ﺟ ﻮ ﻟ ، ﷲ
ِ ﺴ ﹺﻢ ﺍ

Aussprache des Zamir (Personalpronomen)
I- Zustände in denen der Zamir in die Länge gezogen wird:
1) Wenn der Buchstabe vor dem Zamir mit Fatha, Kasra oder Damma vokalisiert ist, dann wird
der Zamir auch, wenn dieser zusätzlich mit Schedde versehen ist, in die Länge gezogen.

﴾

ﻠّ ﹺﻬﻰ ﹸﻛï ﻪ ﻠّ ﹸﻛ،ﻬﻮ ﺑ ﺭï ﻪ ﺑﺭ ، ﻬﻮ ﻧ ﺍï ﻪ ﻧ ﺍ، ﻬﻮ ﺎﻣﺘ ﺧï ﻪ ﻣ ﺎﺘ ﺧ،  ﺑﹺ ﹺﻬﻰï ﻪ  ﹺﺑ، ﻬﻮ  ﻟﹶï ﻪ ﴿ ﹶﻟ

II- Zustände in denen der Zamir nicht in die Länge gezogen wird:
1) Wenn der Buchstabe vor dem Zamir Sakin (Djazm) ist, dann wird der Zamir nicht
in die Länge gezogen.
 ، ﻪ ﻨ﴿ ﻣ
﴾ ﻪﻋﹶﻠﻴ
2) Wenn vor dem Zamir ein Harf-i Med vorkommt, dann wird der Zamir nicht in die
Länge gezogen.
﴾ ﻩ ﹸﻠﻮ ﹶﻗﺘ، ﻪ ﻓﻴ ، ﻩ ﻨﺎ ﹾﻠﺭﺳ ﴿ ﺍﹶ
3) Wenn nach dem Zamir ein Buchstabe mit Djazm oder Schedde folgt, dann wird der Zamir
nicht in die Länge gezogen.
﴾ ُ ﻪ ﺍﷲ ﺑ ﺬ
ّ ﻌ ﻴ ﹶﻓ، ﻚ
 ﻠﹾ ﺍ ﻟﹾﻤ﴿ ﹶﻟﻪ
4) Wenn das „he“ am Ende eines Wortes kein Zamir, sondern ein Buchstabe des Wortes selbst
ist, dann wird dieses „he“ nicht in die Länge gezogen. ﴾ ﻪ ﺘﻨ ﻳ ﻢ
  ﹶﻟ، ﻪ ﻛ ﺍ ﹶﻓﻮ، ﻪ ﻧ ﹾﻔ ﹶﻘ ﴿

Erstellt von: Yusuf Dogan / Übersetzt von: İbrahim Asil
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21- “Kim Kur’an’ı okur ve onu ezberlerse; helâlini helâl bilir,
________________
haramını da haram sayarsa, bu sayede Allah onu cennete koyar ve
Sevgili Peygamberimiz Hz.
akrabasından hepsi de cehennemlik olan on kişiye kendisini
Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki:
şefaatçi kılar.”
1- “Ümmetimden her kim ki, dininin emirlerini öğrenmek için
22- “Muhakkak ki Allah, haramdan kaçınan, gönlü zengin ve
‘kırk hadis’ ezberlerse; Allah onu,
kıyamet günü fâkihlerden
gizli
ibadet
eden kulu sever.”
eder. Ben de ona şefaatçi ve şâhit olurum.”
23- “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa; ya hayır
2- “Kim ilim aramak için yola koyulursa, Allah onun cennete
konuşsun ya da sussun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman
giden yolunu kolaylaştırır.”
ediyorsa; komşusuna ikram etsin. Kim Allah’a ve ahiret gününe
3- “Sabahleyin evden çıkıp Allah’ın kitabı Kur’an’dan bir âyet
iman ediyorsa; misafirine ikram etsin.”
öğrenmen, senin için yüz rekat (nâfile) namazdan daha hayırlıdır.”
24- “Hiç bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir
4- “İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.”
bağışta bulunmamıştır.”
5- “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi
25- “Hiç biriniz kendisi için istediğini, mü’min kardeşi için de
yedi derece daha faziletlidir.”
istemedikçe tam iman etmiş olmaz.”
6- “Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları açılır,
26- “Dikkat ediniz! Sizin kadınlarınız üzerinde, onların da sizin
cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da
üzerinizde hakları vardır.”
bağlanır.”
27- “Bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı saygı gösterirse,
7- ”Şüphesiz ki Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz.
Allah da yaşlandığı zaman ona hizmet edecek kimseleri yaratır.”
Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.”
28- “Sizin bana en sevimliniz ve kıyamet gününde bana en
8- ”Sizden biriniz acele edip de ‘ben dua ettim ama kabul
yakınınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”
edilmedi’ demedikçe duâsı kabul olunur.”
29- “Sizden biriniz yemek yediği vakit sağ eliyle yesin, su içtiği
9- “Allah’ın en sevdiği amel; vaktinde kılınan namaz ile anaya
zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle
ve babaya iyilik etmektir.”
içer.”
10- “Bir müslüman abdest alırken ellerini yıkayınca; elleri ile
30- “Binen gidene, yürüyen oturana ve az olan çok olana
yaptığı günahları, yüzünü yıkayınca; gözleri ile işlediği günahları,
selam verir.”
başını meshedince; kulakları ile dinleyerek işlediği günahları,
31- “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı
ayaklarını yıkayınca da; ayakları ile yürüyerek işlediği günahları
göstermeyen bizden değildir.”
bağışlanır.”
32- “Müslüman, diğer müslümanların onun elinden ve dilinden
11- “Münafık kimsenin alâmeti üçtür: Konuştu mu yalan söyler,
zarar görmediği kimsedir.”
söz verirse sözünden döner, kendisine bir şey emanet edilirse
33- “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunlarda aldanmıştır
hıyanet eder.”
(yani bunların değerini bilmez): Biri sağlık, diğeri boş vakit.”
12- “Her kim rızkının bol, ömrünün de uzun olmasını isterse
akrabasına iyilik etsin, ihsanda bulunsun.”
34- “Sakın iyilikten hiç bir şeyi hakir görme. Velev din kardeşini
güler yüzle karşılaman olsun.”
13- “Bir müslümanın diğer din kardeşi ile üç günden fazla
dargın kalması helal olmaz.”
35- “Mü’min uysaldır. Başkaları ile iyi geçinir, kendisi ile iyi
geçinilir. İyi geçinmeyen kendisi ile de iyi geçinilmeyen kimse de
14- “Bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal
hayır yoktur.”
etmesi, ona günah olarak yeter.”
36- “Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü bir vadi
15- “Bir müslümanı aldatan, yahut zarar veren veya hîle yapan
daha isterdi. Âdemoğlunun karnını topraktan başka bir şey
bizden değildir.”
dolduramaz.”
16- “Size ne oluyor da dişleriniz sararmış olarak yanıma
37- “Burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün, burnu yere
geliyorsunuz? Misvak kullanınız.”
sürünsün.’ Kimin Ya Rasülallah? denildi. ‘İhtiyarlığı anında annesi ile
17- “İnsan öldüğü vakit bütün amelleri kesilir. Yalnız üç
babasından birine yahut her ikisine yetişip de sonra Cennete
girmeyenin”
şeyden; Sadaka-i câriye’den, faydalanılan ilimden, kendisine duâ
eden sâlih evlattan kesilmez.”
38- “Sizden kim bir kötülük görürse onu hemen eliyle
18- “Kıyamet günü insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe
değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Buna da gücü
Allah’ın huzurundan ayrılamaz: Ömrünü nerede geçirdiğinden,
yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin (kalben nefret duysun). İmanın en
zayıfı da budur.”
vücudunu nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nereye
harcadığından, bildiği ile ne amel ettiğinden.”
39- “Kişinin yediği en hayırlı yemek elinin emeği ile kazandığı
19- “Akıllı kimse nefsini terbiye eden ve ölümden sonraki hayat
yemektir. Allah’ın Peygamberi Davut (AS) da elinin emeği ile
için çalışan kimsedir. Âciz (ahmak) kimse de nefsinin arzularına
geçinirdi”
uyan ve Allah’tan af temenni eden kimsedir.”
40- “Bir müslüman bir ağaç diker veya bir şey eker de ondan
20- “Zenginlik mal çokluğundan ibaret değildir. Hakiki zenginlik
bir kuş, bir insan veya bir hayvan yerse bu, kendisi için sadaka olur.”
gönül zenginliğidir.”
39

_______________________________ ___________________________
1- KÂBE’NİN YOLLARI

SEÇME İLAHİLER

Ne zaman anarsam seni
Kararım kalmaz Allah’ım
Senden gayrı gözüm yaşım
Kimseler silmez Allah’ım

Kâbe’nin yolları bölük bölüktür
Benim yüreğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
Aman Kâbe’m varsam sana
(Elim yüzüm sürsem sana)

Sensin ismi baki olan
Sensin dillerde okunan
Senin aşkına dokunan
Kendini bilmez Allah’ım

Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helâl etsin hakkını
Görmez oldum ırak ile yakını
Aman Kâbe’m varsam sana
(Elim yüzüm sürsem sana)

Tekbir ve Tehlil

-------------------------------------------2- DURMAZ YANAR
VÜCUDUM
Durmaz yanar vücudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Sensin benim maksudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Halâs eyle nârından Allah
Ayırma dîdârından Allah
Cennette cemâlinden Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Kandiller yana yana Allah
Dervişler döne döne Allah
Şükür erdik bugüne Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Gül bülbülün ormanı Allah
Ver derdime dermanı Allah
Son nefeste îmandan Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
-------------------------------------------3- YAN YÜREĞİM YAN
Yan yüreğim yan
Gör ki neler var cânım
(Gör ki neler var Allah)
Bu halk içinde cânım
Bize gülen var
(Bize gülen var Allah)
Koy gülen gülsün
Hak bizi bilsin cânım
(Hak bizi bilsin Allah)
Gâfiller bilsin bilsin
Hakk’ı seven var
(Hakk’ı seven var Allah)
Yunus sen burda
Meydan isteme cânım
(Meydan isteme Allah)
Bu meydan içinde cânım
Merdâneler var
(Merdâneler var Allah)

5- NE ZAMAN ANARSAM …

Allâhü Ekber Allâhü Ekber,
Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber,
Allâhü Ekber ve lillâhil hamd.

Salât-i Ümmiye
Allâhümme salli alâ, seyyidinâ,
Muhammedi-nin Nebiyyil ümmiyyi ve
Alâ Âlihî ve sahbihî ve sellim.
Allâhümme salli alâ, seyyidinâ,
Muhammedi-nillezî câe bil hakkıl mübîn.
Ve erseltehû rahmetel lil âlemîn

------------------------------------------------4- 571 BİR DE BİR GÜNEŞ DOĞDU
Beş Yüz Yetmiş Bir'de
Bir güneş doğdu:
Adı Muhammed'di
İlk sözü ümmet.
------Babasıydı Abdullah,
Annesiydi Amine,
Süt annesi Halime,
Doğdu Cennet evine.
------Bastı altı yaşına,
Kaldı bir tek başına,
İnci gibi annesi,
Üzüntüler boşuna.
------Hak dindirdi her yaşı,
Dedesiyle amcası,
Hemen kanat gerdiler,
Büyüdü gül goncası.
------Kırk yaşına gelince,
Peygamberlik verildi,
Allah birdir deyince,
Putlar yere serildi.

Aşık Yunus seni ister
Lûtfeyle cemalin göster
Cemalini gören aşıklar
Ebedi ölmez Allah’ım
------------------------------------------6- GÜL YÜZÜNÜ RÜYAMIZDA
Gül yüzünü rüyâmızda
Görelim yâ Rasülallâh
Gül bahçene dünyamızda
Girelim yâ Rasülallâh
Âşkınla yaşarır gözler
Firâkınla yanar özler
Mübarek Ravzâ’na yüzler
Sürelim yâ Rasülallâh
Sensin gönüller sultânı
Getiren Yüce Kur’ân’ı
Uğruna tendeki cânı
Verelim yâ Rasülallâh
Veda edip mâsîvâya
Yalvarıp Yüce Mevlâ’ya
Şefâât-ı Mustafa’ya
Erelim yâ Rasülallâh
------------------------------------------7- ALLAH-U ALLAH
Ömrün bitirmiş
viranemiyem
Aklın yitirmiş
divanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Kanat vururum
döner dururum
Yanar kurururm
pervanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Yaşlı gözlerim
tutmaz dizlerim
Yolun izlerim
mestanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
40

8- SEHER VAKTİ BÜLBÜLLER

10- SEVDİM SENİ MABUDUMA

YEMEK DUASI

Seher vakti bülbüller
Nede güzel öterler
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler

Sevdim seni Mabuduma,
Canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana
Hayran diye sevdim

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah

Evladı ıyalden geçerek
Ravzana geldim
Ahlakını methetmede
Kur'an diye sevdim

Akşam olur giderler
Boyun büker çiçekler
Kim bilir ne söylerler
Feryad eden bülbüller

Kurbanın olam şahı resul,
kovma kapından
Didarına müştak olan
Yezdan diye sevdim

Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah

Mahşerde nebiler bile
senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim...

Sen Allah’ı seversen
Allah seni sevmez mi
Emrince hizmet etsen
Hakk ecrini vermez mi?

--------------------------------------11- YEMEK DUASI İLAHİ
Yemekten önce Bismillah,
Sonrası Elhamdülillah,
Dün yemeğe başlarken
babam Bismillah dedi,
Yemeğini yedikten sonra
Elhamdülillah dedi,
Sonra sordum Babama
Bismillah ne demektir?

9- MUHAMMEDE MUHAMMEDE

Canı dilden aşık oldum
Muhammede muhammede
Mevlam layık eyle bizi
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet
Aklı olan arif olsun
Ciğer yansın püryan olsun
Bir canım var kurban olsun
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet
Rüyada görüştür bizi
Murada eriştir bizi
Mevlam sen kavuştur bizi
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet

Sonra sordum Anneme
Elhamdülillah nedir?
Babam dedi Yavrucuğum,
yemeği bize Allah verir,
Onun içinde başlarken,
O’nun adı hep söylenir,
Yemeği bitirdikten sonra
O’na Teşekkür edilir,
Yemeği bitirdikten sonra
Elhamdülillah denir.
12- EY ENBİYALAR SERVERİ
Ey enbiyalar serveri
Ey evliyalar rehberi
Ey insucin peygamberi
Ehlen ve sehlen merhaba
Sen canların cananısın
Dertlilerin dermanısın
Alemlerin sultanısın
Ehlen ve sehlen merhaba
Sensin mahbub-i hüda
Etme şefaatten cuda
Ahmet Muhammet Mustafa
Ehlen ve sehlen merhaba

Elhamdülillah Elhamdülillah
Bu nimeti veren ALLAH
Peygamberimiz RASÜLULLAH
Her yemekte derim BİSMİLLAH
Artsın eksilmesin, Taşsın
dökülmesin
Gerisi kesilmesin
Hep afiyetle yensin
Geçmişlerimizin ruhu için
Sağlara selamet için
Dertlere derman için
birde ALLAH RIZASI için
EL FATİHA
------------------------------------------13- NAMAZ DUASI İLAHİSİ
Allah 24 saat vermiş
23'ü bize hediyeymiş(2)
Geri kalan bir saat
beş vakitlik namazmış(2)
Günde beş kere bir saat(2)
Gönüller eder rahat(2)
Allah bizi seviyor
bizden namaz istiyor(2)
Bir saati verelim
cennetine girelim(2 )
Günde beş kere bir saat(2)
Gönüller eder rahat(2)
------------------------------------------14- NELER VERMEZDİM
Peygamberi görmek için,
Peygamberi görmek için,
Neler, neler, neler,
Neler vermezdim.
Harçlığımın yarısını,
Yumurtanın sarısını,
Elmaların irisini,
Hayır hepsini.
En sevdiğim oyuncağım,
En sevdiğim oyuncağım,
Uçurtmam, yarış arabam,
Güzel bebeğim.
Nakarat

Sana canım feda olsun,
Sana canım feda olsun,
Gönlümün sultanı,
Canım Peygamberimsin.
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15-SEVDALIYIZ MUHAMMEDE

17- TÜRKİYEM

Kutlu bir güneş doğdu
Doğdu karanlığı boğdu
Alemlere sürur oldu
Müjde verir ümmete

Baş koymuşum Türkiyemin yoluna
Düzlüğüne yokuşuna ölürüm
Asırlardır kır atımı suladım
Irmağının akışına ölürüm…

Bir güneş ki nur-u ebed
Canlar canı Muhammed
O ki alemlere rahmet
Sevdalıyız Muhammed'e

Sevdalıyım yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur Eminem
Mavi boncuk takışına Ölürüm..

Selam olsun selam olsun
Selam olsun nur Ahmed-e
Sevdalıyız biz kardeşler
Sevdalıyız Muhammed’e

Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arım
Kilimlerde çizgi çizgi efkarım,
Heybelerin nakışına ölürüm…

Bahar geldi tüm cihana
Neşe saçtı her yana
Selam olsun o sultana
Sevdalıyız Muhammed’e

---------------------------------------

Onu söyler tüm meydanlar
Köyler ovalar dağlar
Ümmetin kalbinde çağlar
Sevdalıyız Muhammed’e

18- PEYGAMBERİMİZİN ŞEMAİLİ
Simsiyahtır gözleri, Teni, gül pembe
Saçında dalgalar var, Boyunda denge
Saygı O’na, sevgi O’na
Bütün övgüler O’na
Allahümme salli ala
Seyyidina

Selam olsun selam olsun
Selam olsun nur Ahmed-e
Sevdalıyız biz kardeşler
Sevdalıyız Muhammed’e

İnci gibi dişleri, Hilal kaşları
Şefkatle rahmet saçar, Nur bakışları

Van dan Diyarıbekirden
Şırnak Cizre Mardinden
Antep adana mersinden
selam olsun Muhammed’e

Saygı O’na, sevgi O’na
Bütün övgüler O’na
Allahümme salli ala
Seyyidina

Bingöl Konya Kayseriden
Antalya’dan İzmir’den
İstanbullu yarenlerden
Selam olsun Muhammed’e

Mübarek sırtlarında, Mührü peygamber,
Nasıl da mütebessim, O miskü amber

Selam olsun selam olsun
Selam olsun nur Ahmed-e
Sevdalıyız biz kardeşler
Sevdalıyız Muhammed’e

Saygı O’na, sevgi O’na
Bütün övgüler O’na
Allahümme salli ala
Seyyidina
Gül, kokusunu aldı, Ay, ışığını
Âlemler ona borçlu, Tüm varlığını

16-CANIM KURBAN OLSUN
Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Mü'min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zev-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Yunus neyler iki Cihanı sensiz
Sen Hak peygambersin Şeksiz gümansız

Sana inanmayan gider imansız
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Saygı O’na, sevgi O’na
Bütün övgüler O’na
Allahümme salli ala
Seyyidina
Heybetli duruşunda, Eşsiz asalet
Şefaatine muhtaç, Hem bütün ümmet
Saygı O’na, sevgi O’na
Bütün övgüler O’na
Allahümme salli ala
Seyyidina
Güngör ÇAKAN
Hof Osmanlı Camii Din Görevlisi

19-KOY BİZİ DE CENNETİNE
Ben bu amellerim ile
Giremem o Cennetine
Rabbim bizi de affeyle
Koy bizi de Cennetine
Cennetine Cennetine
Koy bizi de Cennetine
Rabbim bizi de affeyle
Koy bizi de Cennetine
Çok korkuyorum ölümden
Ölüm değil amelimden
Korkum Azrail’den değil
Cehennem’in ateşinden
Cennetine Cennetine
Koy bizi de Cennetine
Rabbim bizi de affeyle
Koy bizi de Cennetine
Gündüz hayaliyle coşar
Gece uykularım kaçar
Bu kalp yalnız Sen’le atar
Koy bizi de Cennetine
Cennetine Cennetine
Koy bizi de Cennetine
Rabbim bizi de affeyle
Koy bizi de Cennetine
------------------------------------------20- TEŞEKKÜR EDERİM
ALLAHIM
Teşekkür ederim Allah'ım
Seni çok seviyorum Allah'ım
Sen ganisin, sen rahimsin,
Sen kerimsin Allah'ım
Sen seversin, sevilirsin
Sen tek birsin Allah'ım
Bir gül aldım elime
Görmem için göz verdin
Koklamaya burnumu,
Tutmam için el verdin
Teşekkür ederim Allah'ım
Seni çok seviyorum Allah'ım
Annecimin sesini
Duymaya kulak verdin
Ondan dua öğrendim
Söylemeye dil verdin
Teşekkür ederim Allah'ım
Seni çok seviyorum Allah'ım
Sen ganisin, sen rahimsin,
Sen kerimsin Allah'ım
Sen seversin, sevilirsin
Sen tek birsin Allah'ım
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KUR'AN-I KERİM BİLGİLERİ
Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitaptır, kaç sure ve ayettir?
Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Hz Muhammed’e Allah tarafından gönderilen 114 Sure ve
6236 Ayetten oluşan, en son ve bir harfi bile değişmeden günümüze kadar gelen tek ilahi
kitaptır.
Kur’an-ı Kerim ne zaman ve nerede inmeye başlamıştır?
610

yılında,

Hira

dağında

“Oku”

emriyle

inmeye

başlamıştır

ve

23

senede

tamamlanmıştır.
Ayet ne demektir?
Süreleri oluşturan bir veya birkaç kelime ya da cümleden oluşan Allah sözüdür.
Süre ne demektir?
Kur’an-ı Kerim’ in en az 3 ayetten oluşan, özel isimleri bulunan bölümleridir. Kur’anın ilk
süresi Fatiha(elhamdülillahi Rabbil Alemin), son süresi de Nas Süresi(Kul euzü bi rabbin
nas)’dir.
Kur'anı Kerim'in özelliklerini nelerdir?
a) Kur'anı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar
gelmiştir. Kıyamete kadarda bozulmadan kalacaktır.
b)Kuran toplu olarak değil, zaman ve hadiselere göre ayetler ve sureler halinde inmiştir.
c) Kur'an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir.
d) Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak
hakikat ve hikmetlerle doludur.
e)Kur'an Peygamber Efendimizin en büyük ve daimi mucizesidir. Hem kelimeleri, hem anlamı,
hemde taşıdığı yüksek hakikatlerle eşsiz bir mucizedir.
Kur'an-ı Kerime karşı görevlerimiz nelerdir?
a) Her müslüman Kur'anı Allah'ın kelamı olarak bilmeli, ve tecvit kurallarına uygun olarak
yanlışsız okumalıdır.
b) Kur'an abdestli olarak ele alınmalı, Euzu besmele ile okunmaya başlanmalıdır. Okurken
mümkünse kıbleye yönelmeli ve son derece edepli ve saygılı olunmalıdır
c) Kur'an temiz yerde okunmalı. Başka işlerle meşgul olan onu dinlemeyenlerin yanında ve pis
yerlerde okunmamalıdır.
d) Başkalarının okuduğu Kur'anı saygı ile dinlemelidir.
e) Kur'an yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı alçak yerlere konulmamalıdır.
f) Her müslüman Kur'anın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı ve Kur'anın
ahlakı ile ahlaklanmalıdır.

MÜEZZİNLİK
Ezan sonrası cemaati namaza kaldırmak için:
“Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed”.
******************
ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER
ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER
EŞHEDÜ ELLA İLAHE İLLALLAH
EŞHEDÜ ELLA İLAHE İLLALLAH
EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDER’ RASÜLULLAH
EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDER’ RASÜLULLAH
HAYYE ALAS-SALEH
HAYYE ALAS-SALEH
HAYYE ALEL-FELAH
HAYYE ALEL-FELAH
KAD KAMETİS’SALETÜ
KAD KAMETİS’SALEH
ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER
LA İLAHE İLLALLAH
******************
ALLAHÜMME ENTESSELAMÜ VE MİNKESSELAM. TEBARAKTE YAZEL CELALİ VEL İKRAM.
ALA RASULİNE SALÂVAT. SUBHANALLAHİ VEL HAMDÜ LİLLEHİ VELE İLEHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER.
VELA HAVLE VELA GUVVETE İLLE BİLLEHİL ALİYYİL AZİM.
SUBHANALLAH – ELHAMDÜLİLLAH – ALLAHÜ EKBER
LAİLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHÜ LA ŞERİKELEH.
LEHÜLMÜLKÜ VELEHÜLHAMDÜ VEHÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN GADİR.
SÜBHANE RABBİYEL ALİYYİL E’LEL VEHHEB.

CUMA NAMAZI MÜEZZİNLİĞİ
Cuma Namazının ilk sünneti kılındıktan sonra ‘Eûzü-Besmele’ çekilerek Ahzâb Sûresi’nin 56. âyeti okunur:
“İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alen nebiyy. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ.”
Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed.
“Muhakkak ki, Allah ve melekleri Peygamber üzerine salât (duâ) ederler. Ey îman edenler! Siz de O’na duâ edin
ve içtenlikle esenlik dileyin.”
Allahım! Hz.Muhammed (SAV)’e ve âilesine rahmet eyle.”
(Kısa bir ‘iç ezân’ dan sonra bilindiği şekliyle müezzinliğe devam edilir.)

KUR’AN-I KERİM OKUNDUKTAN SONRA
Sadekallâhül azıym.
“Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yesıfûn. Ve selâmün alel mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.”
EL- FÂTİHA. (Saffât, 180-182)
Büyük olan Allah doğru söyler. “Kudret ve şeref sahibi Rabb’in, onların taktıkları sıfatlardan
Peygamberlere selâm olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.”

yücedir.

CENAZE NAMAZI İÇİN SALEVATLAMA ŞEKLİ
“Allah için namâza, Rasûlüllah için salevâta, meyyit (meyyite) için duâya, uyalım hâzır olan imâma. Er
(hâtun) kişi niyetine.”
Güngör Çakan

1

2

3

4

NAMAZ SÜRELERİ VE DUALARI
EUZÜ-BESMELE
Euzü billehi mineşşeytanir-racim
Bismillehir-rahmenir-rahim
Sadekallahül azim
FATİHA SÛRESİ
El hamdü lillehi rabbil âlemîn.
Er rahmenir rahîm. Meliki yevmid dîn.
İyyeke ne’büdü
Ve iyyeke nesteiyn.
İhdines sıratal müstekiym.
Sırata’llezîne en’amte aleyhim
Ğayril mağdûbi aleyhim
Ve leddallîyn.(Âmin)
FİL SÛRESİ
Elem tera
keyfe feale rabbüke bieshabil fîl.
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
Termîhim bihiceratim min siccîl.
Fe cealehüm keasfim me’kûl.
KUREYŞ SURESİ
Li îlefi kurayyş.
îlefihim rihleteş şitei ves sayf.
Fel ya’büdû rabbe he zel beyt.
Ellezî et amehüm min cû’iv
Ve êmenehüm min havvf.
MAUN SURESİ
Eraeytellezî yükezzibü biddîn.
Fezelikellezî yedu’ul yetîm.
Ve le yehuddu ale taamil miskîn.
Fe veylül lil musallîn.
Ellezîne hüm an salâtihim sehûn.
Ellezîne hüm yüra ûne, Ve yemneunel meun.
KEVSER SURESİ
İnne e’tayne kel kevser.
Fe salli li rabbike venhar.
İnne şenieke hüvel ebter.
KAFİRUN SURESİ
Kul ye eyyühel kefirûn.
Lâ a’büdü me ta’büdûn.
Ve le entüm abidûne me a’büd.
Ve le ene abidüm me abettüm.
Ve le entüm abidûne me a’büd.
Leküm dînüküm veliyedîn.
NASR SURESİ
İze ce e nasrullahi vel feth.
Ve raeytennese yedhulûne
fî dînillehi efvecê.
Fe sebbih bi hamdi rabbike vestağfirh.
İnnehû Kâne tevvebe.
LEHEB(tebbet) SURESİ
Tebbet yede Ebî Lehebiv ve tebb.
Me ağne anhü melühû veme keseb
Seyasle neran zete Leheb.
Vemraetühû hammâletel hatab.
Fî cîdihe hablüm mim mesed.
İHLAS SURESİ
Kul hüvallahü ehad. Allahüs-samed.
Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yekül lehû Küfüven ehad.
FELAK SURESİ
Kul eûzü bi rabbil felak.
Min şerri me halak.
Ve min şerri ğasikın ize vekab.
Ve min şerrin neffeseti fil ukad.
Ve min şerri hasidin ize hased.

ANLAMI
(Allah’ın rahmetinden) Kovulmuş olan şeytandan Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Azim olan Allah doğru söyledi.
ANLAMI
Övgü Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
O Rahman ve Rahîm’dir.Din(kıyamet) gününün sahibidir.
Yalnız Sana ibadet eder,
Ve yalnız Sen’den yardım dileriz.
Bizi doğru yola ilet.
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,
Gazabına uğrayanların
Ve sapıtanların yoluna değil.
ANLAMI
Görmedin mi?
Fil ordusuna Rabbinin yaptığını
Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
Onlara Ebabil kuşlarını gönderdi.
(Kuşlar) onların üzerine sert taş atıyordu.
Sonunda onları yenik ekin gibi yaptı.
ANLAMI
Yaz ve kış seferlerinde;
Kureyş’in güvenliği sağlandı,
O halde Kabe’nin Rabbine kulluk edin.
O ki açken doyuran,
Korku içindeyken güven verendir.
ANLAMI
Dini yalanlayanı gördün mü?
İşte o, yetimi itip kakar.
Yoksulu doyurmaya yanaşmaz.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
Onlar gösteriş yaparlar. (Onlar)hayra da engel olurlar.
ANLAMI
Sana Kevser(nimetleri)i verdik.
Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
Şanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutandır
ANLAMI
De ki: Ey İnkarcılar.
Ben sizin taptıklarınıza tapmam.
Benim taptığıma da siz tapmazsınız.
Asla sizin taptığınıza tapacak değilim.
Benim taptığıma da siz tapmazsınız.
Sizin dininiz size, benim dinim bana.
ANLAMI
Allah’ın yardımı ve zaferi geldiğinde,
İnsanların, Allah’ın dinine akın akın girdiklerini görürsün,
(O zaman)Rabbini överek tesbih et.
O’ndan bağışlama dile.
Çünkü O tövbeleri kabul edendir.
ANLAMI
Ebû Leheb’in elleri kurusun, kurudu da
Malı ve kazandığı O’na fayda vermedi.
O, alevli bir ateşte yanacak.
Karısı da odun taşıyıcısı olarak,
boynunda iple (yanacak)
ANLAMI
De ki:O Allah birdir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
O doğurmamış ve doğmamıştır.
O’nun hiçbir, Dengi yoktur.
ANLAMI
De ki:Yaratıkların şerrinden,
Karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden
Düğümlere üfüren büyücünün şerrinden
Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden
Sabahın Rabbine sığınırım.

NAS SURESİ
Kul eûzü birabbinnes.
Melikinnes. İlehinnes.
Min şerril vesvesil hannes
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnes.
Minel cinneti vennes.

ANLAMI
De ki: insanlardan ve cinlerden olup,
İnsanların kalplerine vesvese veren
o sinsi vesvesecinin şerrinden, İnsanların İlahı,
İnsanların Meliki,
İnsanların Rabbi Allah’a sığınırım.

SÜBHANEKE DUASI
Sübhanekellahümme ve bihamdik.
Ve tebêrakesmük. Ve teâle ceddük.
[Ve celle seneük]
Ve lâ ilâhe ğayruk.

ANLAMI
Allahım! Seni tesbih eder, Sana hamd ederim.
Senin adın mübarektir. Senin şanın yücedir.
[Senin övgün uludur.]
Senden başka Tanrı yoktur.

ETTEHIYYETÜ DUASI

ANLAMI

Et tehıyyetü lillehi
Vessalevetü vettayyibet.
Es selemü aleyke
eyyühennebiyyü
Ve rahmetullahi ve beraketüh.
Es selemü aleyne
ve ale ıbadillehis-salihîn.
Eşhedü el le ilehe illallah
Ve eşhedü enne Muhammeden
Abdühû ve rasûlüh.

Beden ve mal ile yapılan ibadetler, dualar, senalar Allah içindir.
Selam sana,
Ey Peygamber!
Allah’ın rahmeti ve bereketi sana olsun
Selam ve esenlik bize ve
Allah’ın salih kullarının üzerine olsun.
Şahidim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
Ve Şahidim ki Hz.Muhammed
Allah’ın kulu ve peygamberidir.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI
Allahümme salli ale Muhammediv
Ve ale el-i Muhammed.
Keme salleyte alâ İbrahîme
Ve alâ el-i İbrahîm.
İnneke hamîdüm mecîd.

ANLAMI
Allahım! Rahmet et, Muhammed’e
Ve Muhammed’in ailesine.
Tıpkı Rahmet ettiğin gibi,İbrahime ve
İbrahim’in ailesine.
Şüphesiz Sen çok övülen ve şereflisin

ALLAHÜMME BARİK DUASI
Allahümme bârik alâ Muhammediv
Ve alâ el-i Muhammed.
Keme berakte alâ İbrahîme
Ve alâ el-i İbrahîm.
İnneke hamîdüm mecîd.

ANLAMI
Allahım! Mübarek et, Muhammed’i
Ve Muhammed’in ailesini.
Tıpkı Bereketlendirdiğin gibi,
İbrahim ve ailesini.
Şüphesiz Sen çok övülen ve şereflisin

RABBENA ETİNA DUASI
Rabbene etine fiddünya hasenetev
Ve fil’ehirati hasenetev ve kıne azabennar

ANLAMI
Rabbimiz! Bize Dünyada ve Ahirette iyilik ver.
Ve bizi Cehennemden koru

RABBENAĞFİRLİ DUASI
Rabbenağfirlî Ve li velideyye
Ve lil mü’minîne Yevme yekûmül hisab
Bi rahmetike ya erhamer-rahimin.

ANLAMI
Rabbimiz! Beni, Anne-babamı
Bütün inananları, Hesap gününde affet.
Ey Merhametlilerin en merhametlisi merhametinle(diliyorum).

KUNUT DUALARI
Allahümme inne nesteıynüke.
Ve nestağfiruke ve nestehdîk.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyk.
Ve nüsnî aleykel hayra.
Küllehû neşkürük.
Ve le nekfürük.
Ve nahleu ve netrukü
Mey yefcürük

ANLAMI
Allahım! Bize yardım et,
Bizi affet, doğruluğa ilet,
Sana inanır, Sana tövbe eder,
Sana güveniriz.
Her hayrı Senden bilir,överiz
Sana şükrederiz.
Nankörlük etmeyiz.
Sana isyan edeni terk eder,
Onlara katılmayız.

Allahümme iyyeke na’büdü.
Ve leke nusalli ve nescüdü.
Ve ileyke nes’e.
Ve nahfidü nercû rahmeteke.
Ve nahşe azebek.
İnne azebeke bilküfferi mülhık.

Allahım!Yalnız Sana ibadet eder,
Sana namaz kılar ve secde ederiz.
Sana koşarız.
Senin rahmetini ümit eder,
Azabından korkarız.
Azabın inkarcılara ulaşır.

İTİKAD BÖLÜMÜ SORULARI
1. İslam dininin inanç yönünden en önemli şartı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b) Her topluluğa peygamber gönderildiğine inanmak
c) Müslümanların birbirlerine selam vermesi
d) Yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunmak
2. Allah’a iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir?
a) İslamın şartları
b) İmanın şartları
c) Namazın Şartları d) Abdestin şartları
3. Aşağıdaki kısa surelerden hangisi Allah’ın bir
olduğunu anlatır?
a) İhlas Suresi
b) Nas Suresi
c) Kevser Suresi

d) Felak Suresi

4. Kelime-i Tevhid hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a) Lailahe illellah, Muhammedürrasülüllah.
b)Eşhedü ellailahe illellah, ve eşhedü enne Muhammeden
abdühü ve rasülüh.
c) Sübhanellahi velhamdülillah
d) Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin
5. Kelime-i Şehadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lailahe illellah ,Muhammedürrasülüllah
b) Eşhedü ellailahe illellah, Muhammedürrasülüllah
c) Ve eşhedü enne ,Muhammeden abdühü verasülüh.
d) Eşhedü ellailahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden
abdühü verasülüh.
6. Kelime-i Şehadet'in tam anlamı hangisidir?
a) Ben kabul ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur.
Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir.
b) Ben kabul eder ve şahitlik ederim ki Allah'tan başka
ilah yoktur. Ve yine kabul eder ve şahitlik ederim ki

11.

Aşağıdaklerden

hangisi

İslam

dininin

temel

özelliklerinden birisi değildir?
a)İnsana kolaylıklar sunan, fakat kolayca uygulanamayan
dindir.
b) İlahi bir dindir.
c) İnsan yaratılışına uygundur.
d)Aklın ve vicdanın rahatlıkla
kabulleneceği bir dindir.

anlayabileceği

ve

12. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından
değildir?
a) Namaz kılmak b) Allah’tan başkasına kulluk etmemek
c) Zekat vermek

d) Hacca gitmek

13. Aşağıdaklerden hangisi imanın şartlarından değildir?
a) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b) Peygamberlere inanmak
c) Ahlak kurallarına inanmak
d) Ölümden sonra dirilişe inanmak
14. Kim İslam’ı beş temel üzere kurulmuş bir binaya
benzetmiştir?
a) Peygamber Efendimiz

b) Mehmet Akif

c) Mevlana

d) Yunus Emre

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) İslam, eksikleri olan bir dindir.
b) İslam, zor anlaşılır bir dindir.
c) İslam, ilahî bir dindir.
d) İslam, kolayca uygulanamayan bir dindir.
16. İman en özlü biçimiyle nasıl ifade edilir?
a) Hacca giderek
b) Kur’an okuyarak
c) Namaz kılarak
d) Kelime-i Tevhidi söyleyerek
17. Aşağıdakilerden hangisi, imanın tam tarifidir?
a) Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmemek
b) Güvenmeyerek onaylamak

Muhammed, Allah'ın kulu ve elçisidir.
c) Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın

c) Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmek, doğrulamak,
güven duyarak onaylamak.

kuludur.

d) Meleklere inanmak

d) Ben şahitlik ederim ki Allah birdir. Muhammed
Allah'ın Peygamberidir.

18. İnsanı en mutlu ve huzurlu yapan özellik nedir?
a) İnanç
b) Zenginlik
c) Çok okumak
d) İyi bir işte çalışmak

7. Kelime-i şehadeti söyleyen ve İslam’a gönülden teslim
olan kişiye ne denir?
a) Mümin
b) İslam
c) İnsan
d) Müslüman

19. Allah’a, Hz.Peygamber’e (as) ve onun getirdiği her

8. Aşağıdaki karışık kelime ve hecelerin doğru yazılışı
hangi kavramı ifade eder?
İllallah, Muhammedün, resülüllah, la, ilahe
a) Kelime-i Tevhid
b) Kelime-i Şehadet

20. Allah’ın dinine ve Hz. Peygamber’in (as) bildirdiği
her şeye gönülden teslim olup inandıklarını yaşamaya

c) Kelime-i sözcük

d) İlahi ibadet

9. ‘’Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.’’sözü nedir?
a) Hadis
b)Ayet
c) Kutsi hadis
d) Farz
10. Barış ve esenlik, selamet, bağlanma, boyun eğme,
teslim olma, selam verme, neyin tarifidir?
a) Barış
b) Özgürluk
c) Din
d) İslam

şeye kalpten inanıp bunları kabul eden kişiye ne denir?
a) Müslüman b) Muhacir c) Mücahid d) Mümin

çalışan kişiye ne denir?
a) Müslüman
c) Muhlis

b) Mümin
d) Muhacir

21. İman esasları hangi metinde anlatılmaktadır?
a) Sübhaneke
b) Salli-barik
c) Amentü

d)Kunut duası
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22.Aşağıdakilerden

hangisi

kitaplara

imanın

34. Ahiret günü insana ilk sorulacak olan ve aynı

faydalarından değildir?
a) Allah'ın vahyinin kullarıyla konuşmak olduğunu

zamanda İslamın şartlarından da olan ibadet hangisidir?
a) Oruç tutmak
b) Zekat vermek

bilmek.

c) Namaz kılmak

d) Hacca gitmek

b) Allah'ın kitabını okumak ve okunulanların gönüllere
huzur ve şifa verdiğini bilmek.

35. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, Allah rızası için
hiçbir şey yemeyerek ve içmeyerek yapılan ibadet

c) Milyarlarca insanin ayni kitabı okuduğunu bilmek ve
birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek.

hangisidir?
a) Oruç tutmak

d) Sadece bir yakınını kaybettiğinde okunması gereken
bir kitap olduğunu düşünmek.
23. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için

c) Namaz kılmak

b) Zekat vermek
d) Hacca gitmek

36. Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
a) Allah katında hak olan tek din İslamdır.

yaptığı iş, eylem ve ibadete ne ad verilir?
a) Din
b) Şehadet
c) Amel
d) İtaat

b) Günümüzde Yahudilik de hak bir dindir.
c) Günümüzde Hristiyanlık da hak bir dindir

24. Hangisi imanın şartlarından değildir?
a) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak

d) Günümüzde hem Yahudilik hem de Hristiyanlık hak
olan dinlerdir.

b) Peygamberlere inanmak
c) Namaz kılmak

37. Allah'ın kainattaki kanunlarının ve ölçülerinin
zamanı gelince meydana gelmesi olarak ifade edilen

d) Ahiret gününe inanmak

imanın şartı hangisidir?
a) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b) Peygamberlere inanmak

25. Hangisi imanın şartlarından değildir?
a) Oruç tutmak
b) Peygamberlere inanmak
c) Kitaplara inanmak d) Ölümden sonra dirilişe inanmak

c) Kaza ve Kadere inanmak
d) Ahiret gününe inanmak

26. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarındandır?
a) Namaz kılmak
b) Allah’a inanmak
c) Zekat vermek
d) Hacca gitmek

38. Nurdan yaratılmış ve Allah'a devamlı itaat ve ibadet
eden varlıklara inanmak diye tarif edilen imamın şartı

27. Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarındandır?
a) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b) Peygamberlere inanmak

hangisidir?
a) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b) Meleklere inanmak

c) Namaz kılmak
d) Ahiret gününe inanmak

c) Kaza ve Kadere inanmak
d) Ahiret gününe inanmak

28. Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarındandır?
a) Oruç tutmak
b) Peygamberlere inanmak
c) Kitaplara inanmak
d) Ölümden sonra dirilişe inanmak

b) Meleklere inanmak
c) Kaza ve Kadere inanmak

29.Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından değildir?

a) Oruç tutmak
c) Namaz kılmak

d) Ahiret gününe inanmak

b) Zekat vermek
d) Ahiret gününe inanmak

40. Allah'ın emirlerini insanlara aktaran insanlara

30. Zengin Müslümanların her yıl mallarının 1/40 ını
fakirlere vermesiyle yerine getirdikleri ibadet hangisidir?
a) Oruç tutmak
b) Zekat vermek
c) Namaz kılmak

39. Allah'ın peygamberlerine gönderdiği yazılı metinlere
inanmak olarak tarif edilen imanın şartı hangisidir?
a) Kitaplara inanmak

d) Ahiret gününe inanmak

inanmak olarak tarif edilen imanın şartı hangisidir?
a) Kaza ve Kadere inanmak
b) Peygamberlere inanmak
c) Kitaplara inanmak
d) Ahiret gününe inanmak

31. Kendisine tapılan ve ibadet edilen varlığa ne denir?
a) İlah
b) Şehadet
c) Amel
d) İtaat

41. İnsanlık tarihi boyunca Allâh-ü Teâlâ tarafndan
seçilip gönderilen bütün peygamberler insanları neye

32. Ölümle birlikte başlayan, dünya hayatndan farklı ve

çağırmışlardır?
a) Allah’ın varlığına birliğine iman etmeye ve O'na

sonsuz olan hayata ne denir?
a) Aile hayatı b) İslam hayatı c) Ahiret hayatı d) İtaat hayatı
33.

Aşağıdakilerden

özelliklerinden değildir?
a) İlahî bir dindir.

hangisi

İslam

dînini

temel

b) İnsan yaratılışına uygundur.

ibadet etmeye çağırmışlardır.
b) Meleklerin birliğine iman etmeye çağırmışlardır.
c) Kitapların birliğine iman etmeye çağırmışlardır.
d) Peygamberlerin birliğine iman etmeye çağırmışlardır.

c) En son ve en mükemmel dindir. d) İçinde yanlışlar vardır.
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42. İslam dininin inanç yönünden en önemli şartı

Boşluk bırakılan yerlere sırasıyla en uygun hangi

aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müslümanların birbirlerine selam vermesi

kelimeler getirilmelidir?
a) Subuti-Zati
b) Zati- Subuti
c) Subuti-Tekvini

b) Her topluluğa peygamber gönderildiğine inanmak.
c) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
d) Yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunmak.

50. Aşağıdakilerden hangisi Zati sıfatlardandır?
a) Vahdaniyet b) İlim c) Semî'
d) Besar

43. Akıl sahibi olan ve ergenlik çağına gelmiş her insanın
ilk ve en önemli görevi nedir?
a) Kitaplara inanmak. b) Meleklere inanmak.
c) Ahirete inanmak. d) Allah'ın (cc) varlığına ve birliğine inanmak.
44. İslâm dini, .............. dinidir. ................ inancı,
insanları .............. aykırı her türlü inanıştan ve
davranıştan uzak tutar. Boşluk bırakılan yerlere sırasıyla

51. Aşağıdakilerden hangisi Subuti sıfatlardandır?
a) Muhalefetül lil-havadis
b) İrade
c) Beka

b) Birlik/ birlik/ birliğe
c) Mantık/ mantık/ mantığa

52. “En güzel isimler Allah’a (cc) aittir. Öyleyse bu
isimlerle yalnız O’na dua edin.” sözü kime aittir?
a) Allah-ü Teala (cc)
b) Hz.Muhammed (sav)
c) Hz.Musa
d) Hz.İsa

c) Sonsuz olmasıdır.

d) Tevhid/ tevhid/ tevhide
45. Allah’a (cc) iman, aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ?

46.

4. Onun hiçbir dengi yoktur.
Yukarıda meali verilen sure hangi suredir?
a) Kevser Sûresi
b) Nâs Sûresi
Allâh-ü

Teâlâ'ya

eden

bir

b) Vahdaniyet

c) Muhalefetün li’l-havadis

d) Beka

56. En güzel isimler ve nitelemeler, bütün güzelliklerin

d) Yâsin Sûresi
iman

a) Kıyam bi-nefsihi

55. Allah’ın (cc) dilediğini, dilediğince yaratması hangi
sıfatıdır?
a) Semi
b) Besar
c) İrade
d) Tekvin

3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.

47.

d)Var olmasıdır; olmaması ya da yok olması düşünülemez.

54. Allah’ın (cc) hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı
olmamasıdır. Tanımı yapılan Allah’ın (cc) hangi sıfatıdır?

b) İmanın şartları
d) Abdestin şartları

1. De ki: O, Allah TEKTİR.
2. Allah (cc) Sameddir.

c) İhlas Sûresi

c) Kıyam bi-nefsihi

53. Allah’ın (cc), Kur’an-ı Kerim’de bize öğretilen
sıfatlarından Vücud sıfatı ne demektir?
a) Eşi, benzeri ve ortağının olmamasıdır.
b) Başlangıcının olmamasıdır.

en uygun hangi kelimeler getirilmelidir?
a) Akıl/ akıllıların/ İslama

a) İslamın şartları
c) Namazın Şartları

d) Zati-Tekvini

insan

için

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Allah’ı sever, O’nun sevgisini kazandıran davranışlar
sergiler.

kaynağı olan Allah’a (cc) aittir. Aşağıda verilen Allah'ın
isimlerinden hangisi yanlıştır?
a) Gaffâr : Bağışlayıcı
b) Musavvir : Yükselten
c) Azîz : Yüce
d) Hakîm : Hikmet sahibi

b) Allah’ın sevgi ve hoşnutluğunu kazanmaya çalışır.
c) Güvensizlik içinde olur, imanın huzur dolu havasını

57. Aşağıda verilen Allah'ın (cc) isimlerinden hangisi

teneffüs edemez.
d) Huzurlu, mutlu, korku ve endişeden uzak bir hayat

yanlıştır?
a) Kuddüs: Noksanlıklardan arınmış
c) Velî: Sahip

sürer.
48. Allâh-ü Teâlâ'ya iman eden bir insan için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Yüz yüze kaldığı zorluklar karşısında Allah'ın (cc)
daima kendisiyle olduğunu bilir, teselli ve güven duyar.

b) Vâhid: Bir tek

d) Vehhâb: Karşılıksız veren

58. Aşağıda verilen Allah-ü Teala'nın isimlerinden
hangisi yanlıştır?
a) Tevvâb : Tövbeleri çok kabul eden.
b) Samed : Hiçbir şeye muhtaç olmayan
c) Halîm : Acıyıp, merhamet eden
d) Fettâh : Hayır kapılarını açan

b) İç dünyasıyla, toplumla ve çevresini kuşatan canlı
cansız bütün varlıklarla tutarsız ve düzensiz bir ilişki
geliştirir.

59. Allah'ın (cc) güzel isimlerinden olup, bütün varlıkları

c) Allah’ın (c.c.) bütün dualarını duyduğunu bilir. Her
zaman Allah'a sığınır ve güvenir.

hesaba çeken demektir. Tanımı yapılan Allah'ın (cc)
hangi ismidir?
a) Mâlik'ül mülk b) Nâfi c) Sabur
d) Hasîb

d) Yaratılış amacını, nereden geldiğini ve nereye
gideceğini bilir ve kendini güven içinde hisseder.
49. Allah’ın (c.c.) 14 sıfatı vardır. Bunlardan altı tanesine
...... sıfatlar, sekiz tanesi de ............ sıfatlar denir. Soruda

60.

Aşağıdakilerden

isimlerinden değildir?
a) Beka
b) Muğnî

hangisi

Allah’ın

c) Müntekîm

(cc)

güzel

d) Vedûd
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61. Allah'ın kendilerine bildirdiği mesajları diğer

68. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk ve son peygamber

insanlara aktarmakla görevli kişilere ne denir?
a) Velî
b) Peygamber
c) Alim d) Sıddık

doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Adem (a.s.) - Hz.İsa (a.s.)

62. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere iman eden

b) Hz. Adem (a.s.) - Hz.Musa (a.s.)

insan için söylenemez?
a) Peygamberlerin herkese adil davrandıklarını bilir,

c) Hz. Adem (a.s.) - Hz.Nuh (a.s.)
d) Hz. Adem (a.s.) - Hz. Muhammed (a.s.)

kendisi de onlar gibi adil olmaya çalışır.
b) Peygamberlerin dini tebliğ ederken yaşadıkları
sıkıntılara sabırla göğüs germediklerini bilir.
c) Peygamberlerin ahlâkî erdemlerini kendine rehber

69. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da adı
peygamberlerden değildir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Adem
b) Hz. İdris
d) Hz. Elyasa

edinir.

70. Kur’an’da adı üç defa geçmektedir. Ba’l adlı bir

d) Peygamberlerin bıraktıkları öğretileri başkalarına
ulaştırmak için gayret eder.

puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir.
Bu peygamber kimdir?
a) Hz. İlyas
b) Hz. Yahya
c) Hz. Zekeriyya
d) Hz. Eyyub

63. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere iman eden
insan için söylenir?
a) Peygamberlerin farklı olaylar ve olgular karşısındaki
davranış ve uygulamalarını öğrenir, bunları da kendi
hayatında uygulamak için çaba gösterir.
b) Peygamberlerin ulaşılamaz özellikleri olduğunu bilir,
ona göre davranışlarını düzenlemez.
c) Peygamberlerin günahsız olduğunu bilir,
yapmadıklarını düşünerek onları örnek almaz.

hata

d) Peygamberlerin olağanüstü mucizelerinin olduğunu
bilerek onlara soru sorulmayacağını bilir.

geçen

71. Kur’an’da adı yirmi yedi defa geçmektedir. Hazreti
İbrahim’e (as) iman eden ilk kişidir, onunla birlikte
hicret edenlerdendir. Bu peygamber kimdir?
a) Hz. Hud
b) Hz. Lut
c) Hz. İshak
d) Hz. Harun
72. Kur’an’da adı dört defa geçmektedir. Kur’an’ın 47.
suresi onun adını taşımaktadır. Bu peygamber kimdir?
a) Hz.İbrahim
b) Hz.Yakup
c) Hz.Adem
d) Hz.Muhammed

64. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından

73. Kur’an’da adı iki defa geçmektedir. Hz. Eyyub’un

değildir?
a) Sıdk

(as) oğludur. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve
salihlerden olduğu bildirilen peygamber kimdir?
a) Hz. Zülkifl
b) Hz. Zekeriyya
c) Hz. İlyas
d) Hz. Elyasa

b) Emanet

c) Metanet

d) Tebliğ

65. Aşağıda verilen peygamberlerin özelliklerinden
hangisi doğru tanımlanmıştır?
a) Emanet : Peygamberler her zaman doğru sözlüdürler.
b) Sıdk : Peygamberlerin hepsi dürüst ve güvenilir

74. Kur’an’da adı on yedi defa geçmektedir. Babası Hz.
Davud’dur. Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine

kişilerdir. Emanete asla ihanet etmezler.

sahipti.

c) İsmet : Peygamberlerin hepsi Allah’tan aldıkları
vahyin tamamını, eksiksiz bir şekilde ve aldıkları hâliyle

Ordusunda rüzgârlar, cinler, insanlar ve kuşlar vardı.
Bu hangi peygamberdir?
a) Hz. Salih
b) Hz. Davud
c) Hz. Süleyman
d) Hz. İsa

insanlara ulaştırmışlardır.
d) Fetanet : Peygamberlerin hepsi son derece akıllı ve
zeki insanlardır.

Emrinde

bütün

canlıları

çalıştırabilirdi.

66. Aşağıda verilen peygamberlerin özelliklerinden

75. Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat etmek
için, Allah'ın yardımı ile gösterdikleri olağanüstü

hangisi yanlıştır?
a) Fetanet : Peygamberlerin hepsi son derece akıllı ve
zeki insanlardır.

olaylara ne denir?
a) Keramet
c) Kehanet

b) Sıdk: Peygamberlerin hepsi güvenilir kişilerdir.
Emanete ihanet etmezler.
c) İsmet: Peygamberlerin hepsi günah ve kötülüklerden
uzak tutulmuşlardır.
d) Tebliğ : Peygamberlerin hepsi Allah’tan aldıkları
vahyin tamamını, eksiksiz bir şekilde ve aldıkları hâliyle
insanlara ulaştırmışlardır.
67. Kur'an'da adı geçen kaç peygamber vardır?
a) 23
b) 28
c) 25
d) 27

b) Mûcize
d) İstidrac

76. Allâh-ü Teala'nın yardımı ile veli kulları tarafından
meydana getirilen olağanüstü olaylara ne denir?
a) Kerâmet
b) Mucize c) İstidrac d) Kehanet
77. Aşağıda mucize ile keramet hakkında verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Her insan keramet gösterebilir.
b) Her veli kul mucize gösterebilir.
c) Keramet göstermek peygamberlere mahsustur.
d) Mucize göstermek peygamberlere mahsustur.
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78.

Aşağıdakilerden

hangisi

Peygamber

a) Dünya hayatının bir tarla, ahiretin de ürün toplama yeri

Efendimiz

olduğunu bilir, dünya hayatını en güzel şekilde
değerlendirir.

(s.a.v.)'in mucizelerinden biri değildir?
a) İsra ve Miraç olayı.
b) Ateşe atılması, fakat ateşin onu yakmaması.

b) Dünyanın insan yaşantısı açısından geçici bir durak

c) Kur'an-ı Kerim.
d) Parmaklarının arasından su fışkırması ve 300 kadar

olduğunu bilir.
c) Bugün ölecekmiş gibi ahiret hazırlığı yapar. Hiç

kişinin abdest alması.

ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılarak ibadetlere gereken
önemi vermez.

79.Aşağıdakilerden

hangisi

Peygamber

Efendimiz

d) Allah'ın cennette kendisi için hazırladığı nimetlere
kavuşmak ve O'nun sevgisinden mahrum kalmamak için,

(s.a.v.)'in özellikleri arasında yer almaz?
a) Son peygamberdir.

Allah'ın (cc) emirlerini yerine getirmeye çalışır.

b) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) öksüz ve yetim
büyümüştür.
c) Bütün insanların peygamberidir

86. “Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak
için gereği gibi çalışılırsa işte bunların çalışmalarının

d) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in tebliğ ettiği İslam dini
kıyamete kadar devam etmeyecektir.

karşılığı verilir.” sözü nedir?
a) Ayet

80.Aşağıdakilerden hangisi Peygamber
(s.a.v.)'in özellikleri arasında yer almaz?
a) Ondan sonra peygamber gelmeyecektir.

c) Kelam-ı Kibar

Efendimiz

dört

c) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in tebliğ ettiği İslam dini
Arap ve Arabistan'da yaşayanlara mahsustur.

Fakat

o,

Allah'ın

Resûlü

ve

82. Ahiret gününe iman etmek, aşağıdakilerden hangisine
aittir?
a) İmanın Şartları
b) İslamın Şartları
c) Namazın Şartları

d) Abdestin Şartları

sorguya

çekilmedikçe

Allah'ın

(c.c.)

c) Hangi firmada çalıştığından.
d) Malını nereden kazanıp nereye harcadığından.

81. Muhammed (sav), sizin erkeklerinizden hiçbirinin
peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla
bilendir. sözü nedir?
a) Ayet
b) Hadis
c) Kelam-ı Kibar
d) Atasözü

şeyden

huzurundan ayrılmaz buyurur. Aşağıdakilerden hangisi
bu dört şeyden birisi değildir?
a) Ömrünü nerede geçirdiğinden .
b) Vücudunu nerede yıprattığından.

d) Bütün insanların peygamberidir.
değildir.

d) Sure

87. Sevgili Peygamberimiz (sav) kıyamet gününde insan,

b) Peygamberliği kıyamete kadar bütün zamanları içine
alır.

babası

b) Hadis

88. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Sözü nedir?
a) Ayet
b) Hadis c) Kelam-ı kibar d) Sure
89.

Yapılan iyiliğe

verilen

karşılık............,

işlenen

kötülüğün karşılığı da ..............dır. Boşluklara getirilecek
en uygun kelimeler, hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Ödül-Mükafat
b) Ceza-Mükafat
c) Mükafat-Ceza
d) Mücazat-Mükafat
90. İnsan, beden ve ruhun birleşmesinden meydana gelen

83. Her yaratılmışın bir sonu olduğu gibi evrenin de bir

bir varlıktır. Bedenimize canlılık ve hayat veren ruhtur.
Allah'ın takdir ettiği zaman gelince ruh bedenden ayrılır.

sonu vardır. Evrenin varlığının son bulması olayına
.................denir. Boşluğa gelebilecek en uygun kelime

Ruhun bedenden ayrılma olayına ne denir?
a) Ceza
b) Kabir
c) Uyku
d) Ölüm

nedir?
a) Mahşer

91. “ Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır; sarp ve
sağlam kalelerde olsanız bile!” sözü kime aittir?
a) Hz. Ömer
b) Musab b.Umeyr

c) Ba's

b) Ahiret
d) Kıyamet

84. Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden insan için
söylenemez?
a) İyi yada kötü yaptığı her şeyin karşılıksız
kalmayacağını bilir.

c) Hz. Muhammed

d) Allah-ü Teala

92. "......... yok olmak demek değildir. geçici olan dünya

b) Sadece dünya işleri için çaba gösterir.
c) Herkesin hakkını alacağı bir günün mutlaka geleceğini

hayatından sonsuz olan ahiret hayatına geçiştir." Boşluğa
getirilecek en uygun kelime nedir?
a) Kabir
b) Ölüm
c) Dünya hayatı
d) Ahiret hayatı

bilir.

93. Sonsuz hayat olan ahiretin başlangıcı, yeni hayatın ilk

d) Hiç kimseye haksızlık yapmaz.

mekanı neresidir?
a) Kıyamet

85. Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden bir insan
için söylenemez?

c) Mahşer

b) Kabir
d) Araf
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94. Mahşer denilen toplanma yerinde herkes Allah'ın

100. Sıkıntıların, azapların, mutsuzlukların mekânı olup

huzuruna çıkarılacak ve dünyada yaptıklarından
sorguya çekilecek ........................melekleri tarafından
yazılan ..................... insanın eline verilecektir. Boşluklara

dünya hayatında Allah'ı inkar edenlerin gideceği yerin
adı nedir?
a) Cennet
b) Cehennem c) Mahşer
d) Araf

gelecek en uygun kelimeler hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
a) Cebrail - Amel defteri
b) İsrafi l- Amel defteri

101. Meleklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Melekler nurani varlıklardır. Yemezler, içmezler.
b) Melekler de insanlar gibi günah işleyebilirler.
c) Melekler Allah’ü Teala'nın tüm emirlerini eksiksiz
olarak yerine getirirler.

c) Hamale-i Arş - Amel defteri
d) Kiramen Kâtibin - Amel defteri
95. Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın faydaları
arasında değildir?
a) Ahirete inanan kimse, zalimlerin yaptığı kötülüklere
karşı intikam alarak teselli bulmaya çalışır.
b) Ahirete inanan kimse, geçici olan şu dünya hayatında,
daha yüksek ve sonsuz olan ahiret için hazırlık yapar.
c)Ahiret gününe inanmak insanı teselli eder, üzüntüsünü azaltır.

d) Ahiret gününe inanmak, insana sorumluluk duygusu
kazandırır.
96. Aşağıda tanımı yapılan kavramlardan hangisi yanlış
tanımlanmıştır?
a) Ba’s: Öldükten sonra yeniden dirilme.
b) Haşir: Yapılan iyilikler ve kötülüklerin ilâhî adalet
ölçüsüyle tartılması.
c) Mahşer: İnsanların dünya hayatında yaptıklarının
hesabını verecekleri yargılama yeri.
d) Sûr: İsrâfîl tarafından üfürülecek boru.
97. Aşağıda tanımı yapılan kavramlardan hangisi doğru
tanımlanmıştır?
a) Ba’s: yapılan iyilikler ve kötülükler ilâhî adalet
ölçüsüyle tartılması.
b) Mahşer: İsrâfîl (as)tarafından üfürülecek boru.
c) Haşir: İnsanların hesap vermek üzere Allah’ın
huzuruna toplanması.
d) Sûr: İnsanların dünya hayatında yaptıklarının hesabını
verecekleri yargılanma yeri.
98.

Eşi benzeri bulunmayan çeşit çeşit ödüllerin, her

türlü nimetin bulunduğu, güzelliklerin, mutlulukların
olduğu sonsuzluk yurdunun adı nedir?
a) Cennet
b) Cehennem c) Mahşer

d) Ar'af

99. Kur'an-ı Kerim'de kafir ve münafıkların durumu ile
ilgiliaşağıdaki verilen ifadelerin hangisi söylenir?
a) İnkar eden kafirler ve münafıklar, cezalarını çektikten
sonra cennete girebileceklerdir.
b) İnkar eden kafirler ve münafıklar, cehennemin en alt
tabakasındadırlar. Onlara yardımcı da olunmayacaktır.
c) İnkar eden kafirler ve münafıklar, neyi arzu ederlerse
yanlarında bulacaklardır.
d) İnkar eden kafirler ve münafıklar, zevk ve safa içinde

d) Meleklere inanmak, imanın şartlarındandır.
102. Meleklere iman, insana aşağıdakilerden hangisini
kazandırmaz?
a) Kendisini çevreleyen varlıkların çokluğunu düşünür
ve Allah’ın kudretine hayranlığı artar.
b) Yazıcı meleklerin, kendisinin yaptığı iyi ve kötü
davranışları kaydettiğini bilir, daha dikkatli davranır.
c) Meleklerin, kendisi için dua ettiğini bilir ve bundan
manevi güç alır.
d) Herhangi bir günah işlediğinde, meleklerin kendisi
için zaten af dilediğini bilir ve tövbe etmeye gerek
duymaz.
103.Kıyamet vakti geldiğinde “Sur’a” üflemekle görevli
melek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cebrail
b) Mikail
c) İsrafil
d) Azrail
104.Aşağıdakilerden
hangisi
“Kiramen
Katibin”
meleklerinin görevidir?
a) Cennet bekçisi
b) Cehennem bekçisi
c) Sorgu melekleri
d) Sevap ve günah yazmak
105.İnsanların Allah’ın huzurunda toplanacakları yere
ne ad verilir?
a) Berzah b) Kabir
c) Mahşer
d) Hesap
106.“Her peygambere bir kitap verilmiştir.” Buna göre
aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) Tevrat-Hz. Musa(as)
b) İncil-Hz. İsa (as)
c) Kuran-Hz. Muhammed (as) d) Zebur-Hz. Musa (as)
107.Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden
biridir?
a) Oruç tutarlar.
b) Evlenir çoğalırlar
c) Nurdan yaratılmışlardır.

d) Erkek ve dişileri vardır.

108. Aşağıdakilerden hangisi melek kelimesinin anlamı
değildir?
a) Elçilik

b) İdarecilik

c) İyilik

d) Kuvvet

109. Dört büyük melekle ilgili, aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Cebrail (a.s.) ölüm meleğidir.
b) Azrail (a.s.) vahiy meleğidir.
c) Mikail (a.s.) tabiat olaylarını tanzim eden melektir.
d) İsrafil (a.s.) bazen ölüm bazen de vahiy meleğidir.

sonsuza kadar cennette kalacaklardır.
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110. Aşağıdakilerden hangisi Mikail isimli meleğin

119. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özellikleri ile ilgili

görevidir?
a) Kıyametin haberi olan sura üfürmek.

değildir?
a) Tıpkı insanlar gibi doğarlar, büyürler.

b) Tabiat olaylarını düzenlemek

b) Tipki insanlar gibi yerler, içerler.

c) Can almak.
d) Vahiy getirmek.

c) Tipki insanlar gibi evlenirler, çoğalırlar ve ölürler.
d) Gelecekle ilgili seyleri bilirler.

111. Aşağıdaki meleklerden hangisi kabirde insana soru
sorarlar?
a) Cebrail
b) Mikail
c) Kiramen Katibin
d) Münker-Nekir

120. Şeytanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Şeytanlar Allah’ü Teala'ya itaat eden varlıklardır.
b) Şeytanlardan bazısı Allahü Tealaya itaatkar, bazısı da

112. Malik isimli melek ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi

isyankardır.

doğrudur?
a)Cehennemin bekçisi olan melektir.

c) Şeytanların hepsi isyankar ve kafirdirler.
d) Şeytanlar topraktan yaratılmışlardır.

b)Cennetin bekçisi olan melektir.
c) Kabirde sorgu meleğidir.

121. Allah tarafindan doğrudan doğruya veya bir elçi
vasıtası ile Peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade

d) Amelleri yazan melektir.

eden bilgiye ne denir?
a) Vahiy
b) İsrafil

113. Aşağıdakilerin hangisi meleklerin özelliklerinden
değildir?
a) İnsanlar gibi yer, içer ve uyurlar.
b) Günah işlemezler.
c) Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır.
d) Güzel koku ve güzel sözlerden hoşlanırlar.
114. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden
değildir?
a) Peygamberlere vahiy getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü davranışlarını kaydetmek.
c) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri
yerine getirmek.
d) Kıyamet günü insanları sorgulamak.
115. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerindendir?
a) Allah`a kulluk ve ibadetle mükelleftirler.

c) Keramet

d) Mucize

122. Aşagidakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden birisi
değildir?
a) Sadık rüya
b) Ilham yoluyla vahiy
c) Perde arkasından kelam
d) Cinlerden haber almakla gelen vahiy
123. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kendisine kitap
gönderilen peygamber değildir?
a) Hz.Musa
b) Hz.İsa
c) Hz.Muhammed
d) Hz.Yusuf
124. Aşağıdakilerden
değildir?
a) Kur’an-ı Kerim
c) Zümer

hangisi kutsal kitaplardan biri
b) İncil
d) Tevrat

b) Nurdan yaratılmışlardır.

125. Aşağıdakilerden hangisi demircilik mesleği yapan ve

c) İnsanları korumakla görevlidirler.
d) Dişilikleri erkeklikleri yoktur.

kendisine Zebur isimli kitap gönderilen Peygamberdir?
a) Hz. Muhammed
b) Hz. Musa

116. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerindendir?
a) İnsanlara günah işlemeyi güzel gösterir.

c) Hz. İsa

d) Hz. Davut

126. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kitaplardan

b) İnsanı kötülükten meneder.
c) Allah’ın emrinden hiç çıkmamıştır.

değildir?
a) Tevrat

d) Nurdan yaratılmıştır.

127. Aşağıdakilerden hangisi Davut (as) Peygamber'e

117. Aşağıdakilerden hangisi Israfil isimli meleğinin
görevidir?
a) Tabiat olaylarını düzenlemek
b) Sur’a üfürmek
c) Vahiy getirmek
d) Can almak
118. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleğin
görevlerinden değildir?
a) Vahiy getirmek.
b) Kabirde soru sormak.
c) Tabiat olaylarıyla ilgilenmek.
d) Kıyamet günü Sur’a üflemek

b) Zebur

gönderilmiştir?
a) Tevrat
b) İncil

c) İncil

c) Kur’an

d) Mesnevi

d) Zebur

128.Aşağıdaki
kitaplardan
hangisi
korumaktadır?
a) Tevrat
b) İncil
c) Kur’an

orjinalliğini
d) Zebur

129. Aşağıdakilerden hangisi İsa (as) Peygamber'e
gönderilmiştir?
a) Ahd-i Atik
c) Kur’an

b) İncil
d) Zebur

130. Aşağıdaki Kutsal Kitaplardan hangisi Ahd-i Cedid
(Yeni Ahid) ismiyle bilinir?
a) Tevrat
b) İncil
c) Kur’an
d) Zebur
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131. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-i Kerim'in diğer

142.Allah'ü Teala'nın ezelde ilmi üzerine takdir ve tesbit

isimlerinden değildir?
a) Furkan

etmiş olduğu şeyleri gerçekleşme zamanı gelince
yaratması” aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?
a) Kader
b) Şer
c) Ecel
d) Kaza

c) Hüda

b) Zikir
d) Ahd-i Cedid

132. Aşağıdaki kitaplardan hangisi bütün insanlığa
gönderilmiştir?
a) Tevrat
b) Zebur
c) İncil
d) Kur’an

143. Yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra sonucu
Allah’a bırakmak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temayül
b) Tevekkül
c) Tefekkür
d) Tekebbür

133. İman edilen kitaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Allah-ü Teala'nın indirmiş olduğu bütün kitaplara

144. Yenilen içilen türden, Allah'ın kullarına vermiş
olduğu şeylere ne denir?
a) Rızık
b) Şeker
c) Su
d) Hediye

inanmak, imanın şartlarındandır.
b) Allah-ü Teala'nın göndermiş olduğu kitaplar, inanç
konusunda birbirinden farklıdır.
c) Peygamberlere verilen kitaplar ameli konularda

145. Asağıdakilerden hangisi kişinin rızkı için çalışması
gerektiğini vurgulayan hadislerdendir?
a) Namaz dinin direğidir.
b) Temizlik imanın yarısıdır.

birbirlerinden farklı olabilirler.
d) Günümüze kadar, değişmeden gelen tek semavi kitap

c) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.
d) Kimse emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma

Kur-an’ı Kerim’dir.

yiyemez

134. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Kitap değildir?
a) Yahudiler
b) Hristiyanlar
c) Müslümanlar
135.

Aşağıdaki

146. Allah, kimin nerede ne kadar yaşayacağını; nerede,
ne zaman ve nasıl öleceğini takdir etmiştir. Buna göre

d) Mecusiler
peygamberlerden

hangisine

kitap

kişinin takdir edilmis, belirlenmis ölüm vakti olarak
bilinen kavram nedir?
a) Ölüm
b) Memat
c) Ecel
d) Kabir

gönderilmiştir?
a) Hz. İbrahim

b) Hz. Adem

147.

c) Hz. Musa

d) Hz. İdris

tutulamaz?
a) İftira etmek
c) Kin gütmek

136. Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisine 10`ar
suhuf gönderilmiştir?
a) Hz. Şit-Hz. Adem
b) Hz. İdris- Hz. İbrahim
c) Hz. Şit- Hz. İbrahim
d) Hz. Adem-Hz.İbrahim
137. Kur’an-ı Kerim’de kaç sure vardır?
a) 120
b) 124
c) 111

d) 114

139.

Asağıdakilerden

değiştirebiliriz?
a) Doğum vaktimizi
c) Arkadaşımızı

kendi

davranıştan

kişi

sorumlu

b) Yalan söylemek
d) Bayılmak

148. Hastalık ve musibetlerle ilgili asağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a) Hastalıklar ve musibetler karşısında öz eleştiri yapıp,
kendimizi sorgulamalıyız
musibetleri, kötü ve

şer

olarak

değerlendirmeliyiz
c) Hastalık ve musibetleri, Allah'ın kullarını imtihanı

d) Milli irade
hangisini

hangi

b) Hastalık ve

138. İnsana verilen sınırlı iradeye ne denir?
a) Külli irade
b) Cüz’i irade
c) Geniş irade

Aşağıdaki

isteğimizle

olarak değerlendirmeliyiz
d) Hastalik ve musibetleri, eğer sabırla karşılanırsa
Allah'a yaklaştırmaya vesile olacağını düşünmeliyiz

b) Anne ve babamızı
d) Ölüm vaktimizi

140. Kader anlayışı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Kader, Allah'in ezelde yazdığı bir hayat programıdır.
b) Hayır ve şer Allah'tandır.
c) Yaptıklarımızın hiç birinden sorumlu değiliz.
d) Hayır olarak gördüklerimiz, bazen şer olabilir.

149. Ali, yaptığı işlerde gereği gibi davranmaz, her şeyi
oluruna bırakır. Neden böyle davrandığını soranlara da,
"Alınyazım neyse o olur” diye cevap verir.
Ali'nin bu anlayışı, hangi iman esasını anlamadığını
gösterir?
a) Peygamberlere imanı
b) Meleklere imanı
c) Kitaplara imanı
d) Kaza ve Kadere imanı

141. Allah’ü Teala'nın ezelden ebede kadar olacak olan
şeylerin her türlü özelliğini bilip, bu bilgisi üzerine takdir
ve tesbit etmesi” aşağıdaki maddelerden hangisinin
tarifidir?
a) Kaza
c) Kader

b) Ecel

150.İslam
Dininin
hükümleri
üç
kısımdır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
a) Iman
b) Amel
c) Namaz
d) Ahlak

d) Hayır
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151. Hz. İsa hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hz. İsa, Hristiyanlara göre Allah'ın oğlu değildir.
b) Hz. İsa sadece Hristiyanların peygamberidir.

162. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
a) Bekâ-Fenâ
b) Kıdem-Kadîm
b) Kudret-Acz
d) Vahdâniyyet-Teaddüd

c) Hz. İsa'nın, İsmail adında bir oğlu vardır.

163. Aşağıdaki kelimelerden hangisi İmân kelimesinin

d) Hz. İsa, diğer peygamberler gibi hak ve İslam
peygamberidir.

anlamlarından değildir?
a) Doğrulamak

152. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ahirette sadece müminler Allah'ı (c.c.) göreceklerdir.
b) Salih kullar rüyasında Allah'ı (c.c.) görebilir.
c) Dünyada peygamberlerden başka kimse Allah'ı (c.c.)
göremez.

b) Dumansız ateşten yaratılmışlardır.
c) Mikail ve İsrafil melekleri erkektirler.
d) İblis, Allah'a (c.c.) karşı gelmeden önce bir melekti.
154. "Şüephesiz Allah (c.c.) her şeyi bilir ve görür."
ayetinde geçen sıfatlar, Allah'ın hangi sıfatlarına girer?
a) Zâtî
b)Selbî
c) Subûtî
d) Tenzîhî
155. Aşağıdaki meleklerden hangisinin ismi Kuran'da

c) Ruhu'l Kudus

c) Müntakîm

isimlerinden birisi değildir?
a) Ruhu'l-Emin

Cebrail

meleğinin

b) Ruhu'l-Kudus
d) Seyyidü'l-Melâike

165. Aşağıdakilerden hangisi "Kader" kelimesinin sözlük
anlamlarından birisi değildir?
a) Ölçü
b) Miktar
c) Belirlemek
d) Hüküm
166. Hz. Peygamber (s.a.v.) için, vahiy almanın en kolay
şekli hangisidir?
a) Sadık rüya
b) Cebrail'in Hz. Peygamber'in kalbine nefes sûretiyle
yaptığı vahiy
c) Cebrail'in insan sûretinde getirdiği vahiy
d) Cebrail'in kendi aslî sûretinde getirdiği vahiy

d) Kirâmen Kâtibin

168. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ile özetlenen

b) Ğafûr
d) Halîm

158. Yüce Allah'ın velî olmayan bir müslüman kulunu,
darda kaldığı ya da sıkıntıya düştüğü zaman olağanüstü
bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne

c) Nasrullah

hangisi

b) Münker-Nekir

157. İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine
ne denir?
a) Eşratü's-saat
b) Ba's
c) Acbüz zeneb
d) Ceza

denir?
a) Keramet

Aşağıdakilerden

167. Kaza, Allah'ın hangi sıfatıyla alakalıdır?
a) Kudret
b) Tekvin c) Semî'
d) Hayat

156. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sevgisini ifade eden
isimlerinden değildir?
a) Vedûd

164.

d) Kabullenmek

c) Ruhu'l-Menar

d) Ahirette bütün insanlar Allah'ı (c.c.) göreceklerdir.
153. Melekler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Çok güçlü ve hızlı varlıklardır.

geçmez?
a) Melek'ül Mevt

b) Güvenlikte olmak

c) Yandaş Olmak

b) İrhas
d) Meunet

159. Allah'ın eli, yüzü, gelmesi, inmesi gibi ayet ve
hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
a) Zâtî sıfatlar
b) Tekvînî sıfatlar
c) Haberî sıfatlar
d) Subûtî sıfatlar
160. Cebrail meleği, Peygamberimizin yanına insan
sûretinde geldiğinde, hangi sahabenin şeklinde gelirdi?
a) Dihye
b) Muaz
c) Zeyd
d) Habbab

iman şekli hangisidir?
a) Tahkîkî iman

b) Tafsîlî iman

c) İcmâlî iman
169.

Kuran-ı

d) Taklîdî iman
Kerim'de

peygamberlere

aşağıdaki

sıfatlardan hangisi verilmemiştir?
a) Mübelliğ
b) Münezzir
c) Mübeşşir

d) Muvassıt

170. Aşağıdakilerden hangisi cinler hakkında doğru
değildir?
a) Cinlerin bir kısmı müslümandır.
b) İnsanlara göre çok uzun yaşarlar.
c) İnsanlar gibi yer, içer, evlenir ve çoğalırlar.
d) Cinler topluca yaşarlar.
171.

Aşağıdakilerden hangisi

dînin temel

esasları

konusunda küfrün alâmetlerinden değildir?
a) Reddetmek
b)Yapmamak
c) Beğenmemek

d) Önemsememek

172. Aşağıdakilerden hangisi "Zebur"un anlamıdır?
a) Kanun-Şeriat
b) Yazılı şey-Kitap
c) Talim öğretici
d) Hiçbiri

161. Yüce Allah'ın velî olan bir müslüman kulunu, darda

173. "İnsanların bazıları da vardır ki, inanmadıkları

kaldığı ya da sıkıntıya düştüğü zaman olağanüstü bir

halde 'Allah'a ve ahiret gününe inandık derler". (Bakara

şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
a) Meunet
b) Kerâmet

Sûresi 2/8) ayetinde hangi inanç grubu ifade edilmiştir?
a) Müşrik
b) Münafık
c) Fasık d) Kafir

c) İstidrâc

d) Mucize
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174. İlahi kitaplar konusu Allah'ın hangi sıfatı ile

185. "Yüce Allah'a itaat etmek, Hz. Peygamber'in din

ilgilidir?
a) Tekvin

adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik
edip, dil ile söyleyerek, inandıklarını yaşamak, söz ve

b) İrade

c) Kelam

d) İlim

175. Peygamberimiz için hangisi söylenemez?
a) Bütün zaman ve bütün insanlara gönderilmiştir.
b) En büyük mucizesi Kuran-ı Kerim'dir.
c) En güzel örnek olduğı için, O'nun yaptıklarını
yapmaya gücümüz yetmez.
d) O'da bizim gibi bir insandır.
176. Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül kavramının
içinde yoktur?
a) Allah'a güven
c) Kesin netice

davranışları ile kabul edip benimsediğini" tanımı
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) İslam
b) İhlas
c) İtikad

d) Samimiyet

186. Aşağıdakilerden hangisi İman konusunda kesin
doğrudur?
a) İnanılacak esaslar konusunda bilgili ile cahil, kadınla
erkek arasında hiçbir fark yoktur.

b) Gayret
d) Sonuca rıza

b) İman, güçlü ve zayıf olma açısından farklılık
göstermez.

177. " Allah'ın annesi, babası, eşi, çocuğu ve benzeri
yoktur. O hiçbir şeye muhtaç değildir." şeklindeki

c) İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları)
açısından artar ve eksilir.

ayetler, Allah'ın hangi sıfatlarına girer?
a) Kudret
b) Zâtî sıfatlar

d) Herkes aynı esaslara iman etmekle yükümlü değildir.

c) Haberi sıfatlar

d) Subûtî sıfatlar

178. Aşağıdakilerden hangisi en geniş anlamıyla imanı
tanımlar?
a) İman, iman esaslarına inandığını ikrar etmektir.
b) İman, inananların yanında yer almaktır.
c) İman, Kuran'ın Allah'ın kitabı olduğunu kabuldür.
d) İman, zarûret-i dîniyyeyi tasdik, haberlerini kabul ve
gönülden bağlılıktır.

iman sahibi olmak, imanın hangi çeşitidir?
a) Tafsîlî iman
b) Taklîdî iman
c) İcmâlî iman
d) Tahkîkî iman
188. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet'in hayır ve şer
hakkındaki görüşlerinden değildir?
a) Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak.
b) Allah-u Teâlâ hayrı irade eder ve yaratır, şerri irada
etmez ve yaratmaz.

179. Kaza ve kader ile ilgili olmayan sıfat hangisidir?
a) Hayat
b) İlim
c) Kudret
d) İrade
180. "Az amele bile çok sevap veren" anlamındaki
Allah'ın ismi hangisidir?
a) Muhit
b) Müheymin
c) Şekur
d) Vâsî
181."Dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran" anlamındaki
Allah'ın ismi hangisidir?
a) Muğnî
b) Mânî

187. Neye, nasıl ve niçin inandığının bilerek, bilinçli bir

c) Nâfî

c) İnsan, hayrı da şerri de kendi iradesi ile kazanır.
d) Allah'ın hayra rızası vardır, şerre rızası yoktur.
189. Kuran'ın ana konularından hangisi bölünmeyi
kabul etmez?
a) İtikad
b) İbadet c) Muâmelat d) Ukûbat
190. Aşağıdakilerden hangisi akaid ilminin kaynakları
arasında değildir?
a) Örf
b) Vahiy

c) Akıl

d) Sünnet

d) Muksit

182. Aşağıdakilerden hangisi ulu-l azm Peygamberlerden
birisi değildir?
a) Musa (a.s.)
b) İsa (a.s.)
c) Nuh (a.s.)
d) Süleyman (a.s.)
183. Peygamberlerin, peygamberlik görevi verilmeden
önce gösterdikleri olağanüstü olaylara ne denir?
a) İsidrac
b) Meunet
c) Mucize

d) İrhas

184. Kafir, fasık gibi bazı şahısların, evliyanın kerameti
gibi tabiat kanunlarına aykırı olarak gösterdikleri
olağanüstü olaylara ne denir?
a) İhanet
b) İstidrac
c) Meunet d) İrhas
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13. Bir Müslüman'ın mükellef (sorumlu) olabilmesinin

İBADET BÖLÜMÜ SORULARI

şartları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Akıllı ve zengin olmak

1. Allah’a karşı kulluk görevlerimize ne ad verilir?
a) İbadet
b) İman
c) İtikat

b) Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak

d) İnanç

c) Akıllı ve yaşlı olmak
d) Zengin ve yaşlı olmak

2. İslam’ın şartlarını bir kelimeyle anlatmak
gerekirse aşağıdaki sözcüklerden hangisini kullanmamız
yerinde olur?
a) İman
c) İtikat

b) İbadet

ifade eden farz çeşidi hangisidir?
a) Farz-ı Kinaye
b) Farz-ı Ayn

d) İbret

3. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından
birisi değildir?
a) Namaz kılmak
c) Zekat vermek

c) Farzı Kifaye

d) Dua etmek

4. Günde beş defa yapılarak yerine getirilen ibadet
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oruç tutmak
b) Zekat vermek
c) Namaz kılmak
d) Hacca gitmek

c) Oruç tutmak

olan

16. Dinen yapılması kesinlikle yasak olan söz ve
davranışlara ne denir?
a) Farz
b) Sünnet
ibadet

d) Namaz kılmak

6. Kurban bayramı ile birlikte aynı zamanda yapılan
ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hacca gitmek
b) Zekat vermek
c) Oruç tutmak

d) Namaz kılmak

7. Allah’ın açık ve kesin bir şekilde yerine getirilmesini
emrettiği iş ve davranışlara ne denir?
a) Sünnet
b) Vacip
c) Farz
d) İman
8. Kurban kesmek, bayram namazı kılmak hangi
ibadetlerimizdendir?
a) Sünnet
b) Vacip
c) Farz
d) İman
9. Hz. Muhammed’in, Allah’ın emirlerinden ayrı olarak
yaptığı örnek gösterdiği iş ve davranışlar ne olarak
adlandırılır?
a) Sünnet
b) Vacip
c) Farz
d) İman
10. İnsanların dert ve sıkıntılarını paylaştığı Allahtan
yardım istediği dini faaliyet aşağıdakilerden hangsidir?
a) Namaz
b) İbadet
c) İman
d) Dua
11. Yalnızca maddi imkanlarımızla yerine getirdiğimiz
ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zekat vermek
b) Dua etmek
c) Oruç tutmak

d) Namaz kılmak

d) Farz-ı Safiye

15. Mükellefin helal olan şeylerden yemesi, içmesi ve
uyuması gibi yaptığı davranışlara ne denir?
a) Farz
b) Sünnet
c) Mübah
d) Haram

b) Oruç tutmak

5. Zengin ve sağlıklı olanlara farz
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hacca gitmek
b) Zekat vermek

14. Bir toplulukta bir yada birkaç kişinin yapması ile o
toplumdaki diğer insanların sorumluluğunun kalkmasını

c) Mekruh

d) Haram

17. Peygamberimizin bazen yaptığı, yapıldığında sevap
kazandıran ancak yapılmadığında günah olmayan, nafile
oruç tutmak gibi davranışlara ne denir?
a) Farz
b) Mehruh
c) Müstehap
d) Müfsit
18. Yapılmakta olan bir ibadetin bozulmasına sebep olan
davranışa ne ad verilir?
a) Farz
b) Sünnet
c) Mekruh

d) Müfsit

19. Farz kadar kesin olmasa bile, dinimizce bağlayıı bir
şekilde emredilen davranışlara ne denir?
a) Vacip
b) Mübah
c) Müstehap

d)Sünnet

20. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın öngördüğü temizlik
çeşitlerinden biri değildir?
a) Manevi Temizlik b) Maddi Temizlik
c) Suri Temizlik
d) Hükmi Temizlik
21. Müslümanın ibadetlerinde ve günlük yaşantısında
necaset adı verilen gözle görülen pisliklerden, elbisesini
ve çevresini temizlemesine ne ad verilir?
a) Manevi Temizlik b) Maddi Temizlik
c) Hükmi Temizlik
d) Dini Temizlik
22. Kişinin abdest veya gusül alarak yaptığı temizliğe ne
ad verilir?
a) Manevi Temizlik b) Maddi Temizlik
c) Hükmi Temizlik
d) Necasetten Temizlik

12. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz olan

23. Kişinin abdest almak veya gusületmesini gerektiren

ibadetlerden birisi değildir?
a) Kurban kesmek
b) Oruç tutmak
c) Zekat vermek
d) Namaz kılmak

kirlilikten temizlenmesine ne ad verilir?
a) Hadesten Taharet b) Necasetten Taharet
c) Tahareti Kübra

d) Tahareti Suğra
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24. Aşağıdakilerden hangisi hadesten temizlenme yolu

35. Kıyamet günü insanların organlarını pırıl pırıl

değildir?
a) Abdest almak

parlatacak olan amel hangisidir?
a) Namaz kılmak
b) Oruç tutmak

c) Teyemmüm yapmak

b) Gusül yapmak
d) Elbiseleri temizlemek

25. Kişinin kalbini ve benliğini, yalan, kibir, haset, gıybet
ve benzeri bütün kötülük, günah ve çirkinliklerden
arındırması hangi temizlik çeşidine girer?
a) Manevi temizlik
b) Maddi Temizlik
c) Hükmi Temizlik

d) Çevre Temizliği

26. “Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir” ayeti hangi
temizliğe vurgu yapar?
a) Maddi Temizlik
c) Hükmi Temizlik

b) Manevi Temizlik
d) Çevre Temizliği

27. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle dinimizce
insanda meydana geldiği kabul edilen hükmi kirliliğe ne
ad verilir?
a) Taharet

b) Necaset

c) Hades

d) Haset

28. Gözle görülebilen pisliklere ne ad verilir?
a) Taharet
b) Necaset
c) Haset
d) Hades
29. Temizlik anlamına gelen kelime hangisidir?
a) Necaset
b) Taharet
c) Hades d) Kehanet
30. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından
değildir?
a) Yüzü yıkamak
b) Kolları dirseklere kadar yıkamak
c) Kulakları yıkamak
d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
31. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla ilgili
yanlış bir bilgidir?
a) Yüzü yıkamak b) Kolları dirseklerle birlikte yıkamak
c) Ağzı yıkamak d)Ayakları topuklarla yıkamak
32. Abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Namaz için abdest farzdır
b) Camiye girmek için abdest vaciptir
c) Tavaf için abdest vaciptir
d) Yatmadan önce abdest almak sünnettir
33. Abdestle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Niyeti unutursak yeniden abdest almamız gerekir
b) Abdeste Eûzü Besmele ile başlamak sünnettir
c) Kollarımızı ve ayaklarımızı yıkarken sağ kol ve sağ
ayaktan başlarız
d) Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarını da yıkarız
34. Abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Abdeste niyet edilir
b) Eûzü Besmele çekilir
c) Tüm uzuvlarımızı üç kez yıkarız
d) Burnumuza sağ avucumuzla su verir, sol elimizle
temizleriz

c) Zekât vermek

d) Abdest Almak

36. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
a) Küçük veya büyük tuvalet yapmak
b) Yellenmek
c) Namazda yanımızdaki duyacak kadar gülmek
d) Ağız dolusu olmayacak kadar kusmak
37. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
a) Ağız dolusu kusmak
b) Bayılmak
c) Uyumak
d) Namazda yanımızdaki kişinin duymayacağı kadar
gülmek
38. Hadesten temizlenmek için bütün bedenin temiz su ile
yıkanmasına dini anlamda ne ad verilir?
a) Oruç tutmak
b) Zekat vermek
c) Gusül abdesti almak

d) Setr-i avret

39. Aşağıdakilerden hangisi Guslün farzlarından
değildir?
a) Ağza su almak
c) Niyet etmek

b) Burna su almak
d) Bütün vücudu yıkamak

40. Gusül abdestinin alınışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Ağız ve burnumuzu bolca su ile yıkarız.
b) Vucudumuzun tamamını su ile yıkarız.
c) Besmele ve niyet guslün farzlarındandır.
d) Hiçbir yer kuru kalmamasına dikkat ederiz.
41. Su bulunmadığında alınan, abdest ve gusül yerine
geçen temizlik hangisidir?
a) Teemmül
b) Temayül
c) Teyemmüm

d) Tefehhüm

42. Aşağıdaki durumlardan hangisinde alınan
teyemmüm geçersizdir?
a) Abdest alacak kadar su bulunmadığında
b) Gusül yapacak kadar su bulunmadığında
c) Suyun bulunup kullanılması mümkün olmadığında
d) Abdest azalarından birinin yarıdan azının yara olması
durumunda
43. Hangisi teyemmümün farzlarından değildir?
a) Başı meshetmek
b) Niyet etmek
c) Yüzü meshetmek d) Kolları meshetmek
44. Bir şeyi elle sıvazlama anlamına gelen, abdest alırken
ıslak eli başa, enseye; teyemmüm alırken de toprağa
vurulan eli, kol ve yüze sürmeye ne ad verilir?
a) Medh
b) Merih
c) Melih
d) Mesh
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45. Aşağıdakilerden hangisi abdest için alınan
teyemmümü bozmaz?
a) Su bulunduğunda

57. Namazın hükümleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
a) Cuma namazı, beş vakit namaz cenaze namazı – farz
b) Teravih namazı, teheccüd namazı – vacip

b) Vücudumuz kanayıp kanı dağıldığında

c) Ramazan ve kurban bayramı namazları – vacip

c) Namazda sadece kendimiz duyacak kadar
güldüğümüzde

d) Cuma günleri kılınan sünnet namazları – nafile

d) Ağız dolusu kustuğumuzda
46. Aşağıdaki durumlardan hangisi gusül abdesti almayı
gerektirir?
a) Uyumak
c) Yellenmek

b) Öğle ve yatsının ilk sünnetleri
c) Cuma ve yatsının ilk sünnetleri

d) Cünüplük

d) İkindi ve yatsının ilk sünnetleri

c) Yüz – Kol – Baş – Ayak
d) Yüz – Kol – Ayak – Baş
48. Namaz aşağıdaki kimselerden hangisine farz değildir?
a) Müslümana
b) Akıllı olanlara
c) Ergenlik çağına gelmemiş çocuklara
d) Hastalara

50. Erkeklerin en az göbekle diz kapağı arasını;
kadınların el, yüz ve ayak hariç bütün vücutlarını
namazda iken örtmesine ne ad verilir?
a) İstikbâl-i Kıble
b) Setr-i avret
c) Kade-i ahire
d) Kıyam
51. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak namazın
hangi rüknüdür?
a) İftitah tekbiri
b) Kade-i ahire
c) Kıyam
d) Kıraat
52. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden

hangisidir?
a) Teheccüd namazı
c) Vitir namazı

b) Yatsı namazı
d) Teravih namazı

60. Aşağıdaki hangi durumda namaz bozulmaz?
a) Namazın farzlarını bilerek terk etmek
b) Konuşmak, selam alıp vermek
c) Bir şey yiyip içmek
d) Gözün kıbleden farklı bir yöne çevrilmesi
dua ve öğüte ne ad verilir?
a) Hutbe
b) Sohbet
c) Vaaz

d) Salavat

62. Aşağıdaki hangi durumlarda namaz bozulmaz?
a) Bayılmak
b) Gusül veya abdestin bozulması
c) İmamın hizasından öne geçmek
d) Bir yeri kaşımak
63. Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli
yüksek yere ne ad verilir?
a) Mihrap
b) Minber
c) Kürsü
d) Rahle
64. Sabah namazı kaç rekattır?
a) 2 Sünnet- 2 Farz = 4 Rekat

b) Kıraat

b) 4 Sünnet- 4 Farz = 8 Rekat
c) 4 Sünnet- 4 Farz- 2 son sünnet= 10 Rekat

d) Niyet

d) 3 Farz- 2 Sünnet = 5 Rekat

53. Kıraat ne demektir?
a) Ayakta durmak
b) Eğilmek
c) Yere kapanmak

59. Vacip olan, kunut tekbiriyle kunut duası okunan
sabah namazı vaktine kadar kılınabilen namaz

61. Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan

49. Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından
değildir?
a) Vakit
b) Niyet
c) İstikbâl-i kıble
d) Tesbih

c) Kade-i ahire

ve 3. rekâtında da Sübhaneke okunur?
a) Öğle ve ikindinin ilk sünnetleri

b) Bayılmak

47. Abdestle ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
a) Yüz – Baş – Kol – Ayak
b) Kol – Baş – Yüz – Ayak

değildir?
a) Kıyam

58. 4 rekâtlı hangi namazın ilk oturuşunda Salli – Barik

d) Kuran okumak

54. Cenaze namazını kılmanın hükmü nedir?
a) Farz-ı Ayn
b) Farz-ı Kifâye
c) Nafile
d) Sünnet
55. Vitir namazını kılmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Nafile
d) Sünnet
56. Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Farz
c) Nafile
d) Sünnet

65. Öğle namazı kaç rekattır?
a) 2 Sünnet- 2 Farz = 4 Rekat
b) 4 Sünnet- 4 Farz = 8 Rekat
c) 4 Sünnet- 4 Farz- 2 son sünnet= 10 Rekat
d) 3 Farz- 2 Sünnet = 5 Rekat
66. İkindi namazı kaç rekattır?
a) 2 Sünnet- 2 Farz = 4 Rekat
b) 4 Sünnet- 4 Farz = 8 Rekat
c) 4 Sünnet- 4 Farz- 2 son sünnet= 10 Rekat
d) 3 Farz- 2 Sünnet = 5 Rekat
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78. Bayram namazının vakti ne zamandır?
a) Güneşin doğmasından ikindi vaktine kadar.
b) Güneşin doğmasından akşam vaktine kadar.

67. Akşam namazı kaç rekattır?
a) 2 Sünnet- 2 Farz = 4 Rekat
b) 4 Sünnet- 4 Farz = 8 Rekat
c) 4 Sünnet- 4 Farz- 2 son sünnet= 10 Rekat

c) Güneşin doğmasından zeval vaktine kadar.

d) 3 Farz- 2 Sünnet = 5 Rekat

d) Güneşin doğmasından sabah vaktine kadar.
79. Güneşin tepe noktasına geçme zamanıdır. Bu vakte

68. Yatsı namazı kaç rekattır?
a) 2 Sünnet- 2 Farz = 4 Rekat
b) 4 Sünnet- 4 Farz = 8 Rekat

kadar her şeyin gölgesi batıya düşerken bu vakitten
sonra doğuya düşmeye başlar. Tanımı yapılan kavram
hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Zeval vakti b) Öğle namazı vakti c) Tanyeri d) Fecr

c) 4 Sünnet- 4 Farz- 2 son sünnet= 10 Rekat
d) 3 Farz- 2 Sünnet = 5 Rekat

80. Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından

69. Cuma namazı kaç rekattır?
a) 2 Sünnet- 2 Farz = 4 Rekat
b) 4 Sünnet- 4 Farz = 8 Rekat

başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına
kadar (ikindi namazı dâhil) 23 vakitte farz namazlardan

c) 4 Sünnet- 2 Farz- 4 son sünnet= 10 Rekat
d) 3 Farz- 2 Sünnet = 5 Rekat

sonra getirilen tekbire ne ad verilir?
a) Teşvik Tekbiri
b) Teklik Tekbiri
c) Bayram Tekbiri

70. Vitir namazı kaç rekattır?
a) 4
b) 2
c) 3

d) 5

d) Teşrik Tekbiri

81. Ahmet en güzel elbiselerini giyerek anne ve babasıyla
Bayram namazı için camiye gelmiştir. fakat bu namazın

71. Sevgili Peygamberimiz "............. dinin direğidir."
buyurarak dinimizde hangi ibadetin çok önemli

nasıl kılınacağını bilmemektedir. Acaba Ahmet sizin
yanınızda olsaydı aşağıda numaralarla belirtilmiş hangi

olduğunu belirtmiştir?
a) Hacc
b) Zekat

sıralamayı takip ederek Ona yardım ederdiniz?
1. Allah-ü Ekber diyerek İftitah tekbiri getirilir.

c) Namaz

d) Oruç

72. .............. sevinç günü demektir. Topluca kılınan
…........... namazları, müslümanlar arasında birlik ve

2. Niyet etmelidir.
3. İçinden Sübhaneke duasını okumalıdır.

beraberliğin

4. Sübhâneke duasının okunmasının ardından imamın yaptığı

güzel

bir

göstergesidir.

Yukarıdaki

boşluklara gelebilecek en uygun kelimeler nelerdir?
a) Bayram-sevinç
b) Bayram-bayram
c) Cuma-bayram

d) Bayram-cuma

73. Müslümanları birbirine yaklaştıran, dargınlıkları
ortadan kaldıran, kardeşlik duygularını güçlendiren
önemli günler hangi günlerdir?
a) Düğün günleri
b) Ramazan günleri
c) Cuma günleri

d) Bayram günleri

74. Namazlar: farz, vacip ve nafile olmak üzere üç
çeşittir. Bayram namazları hangi çeşit namazlardandır?
a) Vacip Namazlar
b) Farz Namazlar
c) Nafile Namazlar

d) Gündüz kılınan Namazlar

75. Aşağıdakilerden hangisi Farz namazlardan değildir?
a) Sabah namazı
b) Öğle namazı
c) Akşam namazı

d) Bayram namazı

gibi ellerini kaldırarak seslice üç defa tekbir almalıdır.
a) 4-3-2-1
b) 2-1-3-4 c) 2-1-4-3
d) 2-3-4-1
82. Aşağıda bayram namazlarıyla ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Bayram namazlarında hutbe okunur ve bayram hutbesi
sünnettir.
b) Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı
vaciptir.
c) Kadınlar bayram namazı kılamazlar.
d) Bayram namazı iki rekattır.
83. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan 20
rekatlık sünnet namazın adı nedir?
a) Akşam Namazı
b) Teravih Namazı
c) Vitir Namazı

d) Teheccüt Namazı

76. Senede iki kez cemaatle kılınan namaz hangi

84. Peygamber Efendimiz buyurdular ki : “Faziletine
inanarak ve mükafatını umarak Allah rızası için

namazdır?
a) Cuma Namazı

ramazan gecelerini ibadetle geçiren kimsenin geçmiş
günahları bağışlanır.” İslam büyüklerimiz bu hadisteki

c) Teravih Namazı
77.

Diğer

namazlardan

b) Bayram Namazı
d) Kuşluk Namazı
farklı

olarak

bayram

namazlarının birinci ve ikinci rekatında fazladan altı
tekbir alınır. Bu tekbirlere ne ad verilir?
a) Bayram tekbirleri
b) Zevaid tekbirleri
c) Ramazan tekbirleri

d) Kunut Tekbirleri

ramazan gecelerini ibadetle geçirmeden ne anlaşılması
gerektiğini söylemişlerdir?
a) Ramazan gecelerinde teravih namazını kılmak.
b) Ramazan gecelerinde yatsı namazını kılmak.
c) Ramazan gecelerinde vitir namazını kılmak.
d) Ramazan gecelerinde teheccüt namazını kılmak.
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85. Aşağıda teravih namazıyla ilgili verilen bilgilerden

b) İmam, namazı çabuk çabuk kıldırarak namazı en kısa

hangisi yanlıştır?
a) Teravih namazı orucun değil, Ramazan ayının

bir şekilde bitirmeye gayret edip harfleri yapabildiği
kadar okumalıdır.

sünnetidir.

c) İmam, namazı çabuk kıldırarak namaza noksanlık

b) Teravih namazı sünnet bir namazdır.
c) Ramazan ayında oruç tutmayanlar

getirmemelidir.
d) İmam, harflerin hakkını vererek ta'dili erkana riayet

teravihte

kılamazlar.
d) Teravih namazı tek başına kılınabilir.
86. Aşağıda teravih namazıyla ilgili verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
a) Teravih namazı Ramazan ayının değil, orucun

etmelidir.
92. Teravih namazı kılan bir kişi, birinci oturuşta
sırasıyla hangi duaları okur?
a) Ettehiyyatü duası-Allahümme Salli-Allahümme Barik.
b) Ettehiyyatü duası- Allahümme Barik-Allahümme Salli

sünnetidir.
b) Teravih namazı sadece cemaatle kılınan bir namazdır.

c) Ettehiyyatü duası-Allahümme Salli-Allahümme BarikKunut duaları

c) Teravih namazı vitir namazından önce kılınamaz.
d) Teravih namazının vakti, yatsı namazının

d) Ettehiyyatü duası- Allahümme Barik-Allahümme
Salli- Kunut duaları

kılınmasından sonra başlar.
87. Aşağıda teravih namazıyla ilgili verilen bilgilerden

93. Bir camide tesbih çekilirken teravih namazının 18
rekat kılındığı anlaşılıyor. Bu durumda İmam ne

hangisi doğrudur?
a) Teravih namazı sadece erkekler için sünnettir.
b) Teravih namazı sadece kadınlar için sünnettir.

yapmalıdır?
a) Tekrardan iki rekat daha teravih namazı kılınmalıdır.
b) Tekrardan dört rekat daha teravih namazı kılınmalıdır.

c) Teravih namazı erkekler ve kadınlar için sünnettir.
d) Teravih namazı erkekler ve kadınlar için vaciptir.

c) Teravih namazı nafile bir namaz olduğundan dolayı
teravihi kılanlar arasında yaşlılar, çocuklar ve bir sonraki

88. Aşağıda teravih namazıyla ilgili verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
a) Teravih namazı mutlaka dört rekatta bir selam

gün işe gidebilecek insanlar düşünülerek dua edilip,
evlere gidilebilir.
d) Teravih ve vitir namazı tekrardan kılınmalıdır.

verilerek kılınmalıdır.
b) Teravih namazı mutlaka iki rekatta bir selam verilerek
kılınmalıdır.
c) Teravih namazı, dört rekatta veya iki rekatta bir selam
verilerek kılınabilir.
d) Teravih namazı mutlaka sekiz rekatta bir selam
verilerek kılınmalıdır.
89. Günümüzdeki şekliyle teravih namazını 20 rekat
olarak camide cemaatle kıldırma adeti kim zamanında
başlamıştır?
a) Hz.Muhammed (sav)
b) Hz.Ebubekir
c) Hz.Ömer
d) Hz.Ali
90. Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin teravih
namazını kıldırabilmesi için kendisinde bulunması
gereken şartlardan değildir?
a) Müslüman olmak
b) Ergenlik çağına gelmiş olmak
c) Akıllı olmak
d) Kendisinde bir özür olmak.
91. Aşağıdakilerden hangisi teravih namazı kıldıran bir
imam için söylenemez?
a) İmam, okuyuşu uzatarak cemaati nefret ettirip
dağıtmaktan sakınmalıdır.

94. Evinde tek başına ikişer rekat olarak teravih namazı
kılan bir kişi, yanlışlıkla selam vererek son bir rekatı
kılmadığını anlıyor. bu kişi ne yapmalıdır?
a) Tekrar dört rekat daha kılmalıdır.
b) Tekrar iki rekat daha kılmalıdır.
c) Hiç kılmasına gerek yoktur.
d) Hiçbiri.
95. Farzı kifaye bir namazdır. Ölü için duadır. Din
kardeşinin günah ve kusurlarının bağışlanmasını
Allah'tan dilemek, ona son vazifesini yapmaktır. Tarifi
yapılan kavram nedir?
a) Teçhiz
c) Teşyi

b) Tekfin
d) Cenaze namazı

96. Aşağıdakilerden hangisi ölen bir insan için yapılması
gereken görevlerden değildir?
a) Cenazeyi yıkamak
b) Kefenlemek
c) Cenazenin arkasından konuşmak
d) Cenaze namazını kılmak.
97. Cenaze namazının hükmü nedir?
a) Farz-ı Kifaye
b) Farz-ı Ayn
c) Vacib

d) Sünnet
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98. Aşağıda cenaze namazının kılınışıyla ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) 1.Tekbir- Sübhaneke

106. Cenaze namazı en az kaç kişiyle kılınır?
a) İmamdan başka yalnız iki erkek bir kadın.
b) Yalnız bir erkek veya yalnız bir kadın.

b) 2.Tekbir- Salli Barik

c) İmamdan başka yalnız bir kadın.

c) 3.Tekbir- Cenaze duası
d) 4.Tekbir- Fatiha

d) İmamdan başka yalnız bir erkek.
107. İslam'ın beş şartından olup Ramazan ayında

99. Müslümanların tek tek değil, topluca sorumlu
oldukları, içlerinden bir veya kişinin yapmasıyla diğerleri

yapılması zorunlu ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oruç
b) Teravih
c) Fitre
d) Zekat

üzerinden o ibadetle ilgili sorumluluğun
yükümlülüğe ne ad verilir?
a) Sünnet
b) Vacib

108. İslamın temel ilkelerinden olan oruç, ne ile yapılan
ibadetlerdendir?
a) Malla
b) Bedenle

c) Farz-ı Kifaye

kalktığı

d) Farz-ı Ayn

c) Hem mal hem bedenle

d) Hiçbiri

100. Rûkü ve secde hangi namazda yoktur?
a) Teravih namazı
b) Cenaze namazı
c) Cuma namazı
d) Bayram namazı

109. Peygamber efendimiz bir kutsi hadislerinde ..........

101. Bir ölünün cenaze namazının kılınabilmesi için altı
şartın bulunması gerekir. aşağıdakilerden hangisi bu

gelecek kelime hangisidir.
a) Namaz

şartlardan birisi değildir?
a) Ölünün müslüman olması.
b) Ölünün temiz olması (yıkanıp, temiz bir kefene
sarılması)
c) Ölünün Cemaat önünde olması

benim içindir; onun karşılığını ben vereceğim" (buhârî,
“savm”, 2, 9; müslim, “sıyâm”, 30) buyurmuştur. boşluğa

c) Hacc

b) Oruç
d) Zekat

110. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde “Oruç bir
kalkandır.” (Buhârî, “Savm”, 9; Tirmizî, “Îmân”, 8)

d) Cenazenin yerde değil mutlaka yerden 1,5 m. yukarıda
olması.

buyurur. oruç aşağıdakilerden hangisine karşı kalkan
değildir?"
a) Günahlara.
b) Kötülüklere.
c) İyiliklere.
d) Allah-ü Teala'nın sevmediği şeylere.

102. Bir ölünün cenaze namazının kılınabilmesi için altı

111. Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim, hangi ayda inmeye

şartın bulunması gerekir. aşağıdakilerden hangisi bu
şartlardan birisi değildir?
a) Ölünün Cemaat önünde olması
b) Ölünün tamamı veya bedeninin yarıdan fazlası

başlamıştır?
a) Recep Ayı

bulunması.
c) Ölünün başı ile beraber yarısının bulunması.

c) Şevval Ayı

b) Şaban Ayı
d) Ramazan Ayı

112. Oruç kelimesinin lügat manası nedir?
a) Sabırlı olmak ve günahlardan kaçınmak.
b) Sıkıntı çekmek

d) Cenaze namazını kılacak kişinin (özürlü değilse)

c) Aç ve susuz durmak

oturarak kılması.

d) Hiçbiri

103. Aşağıdaki şıklardan hangisinde cenaze namazının

113. “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş

rükunları doğru verilmiştir?
a) Dört tekbir ile kıyam

ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur
ki korunursunuz.” ayeti hangi sûrenin hangi ayetidir?
a) Bakara suresi 180.Ayet
b) Bakara suresi 181.Ayet

b) Üç tekbir ile kıyam
c) İki tekbir ile kıyam

c) Bakara suresi 182.Ayet

d) Bir tekbir ile kıyam
104. Cenaze namazında selam vermenin hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet

d) Müstehab

105. Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının sünneti
değildir?
a) Namazı kıldıracak imamın, ölünün göğsü hizasında
durması.
b) 1.Tekbirden sonra sübhâneke duasını okumak.
c) 4.Tekbirden sonra Fatihayı okumak.
d) 2.Tekbirden sonra Salli ve Barik dualarını okumak.

d) Bakara suresi 183.Ayet
114. Peygamber Efendimiz buyurdular ki: Kim inanarak
ve mükafatını Allah'tan (cc) bekleyerek ...............
orucunu tutarsa ..................günahları bağışlanır. Hadiste
boş bırakılan yerlere sırasıyla gelecek en uygun kelimeler
hangileridir?
a) Ramazan- gelecek
b) Ramazan-geçmiş
c) Ramazan-bundan sonraki

d) Şevval-geçmiş.

115. “Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz.” sözü nedir?
a) Ayet
b) Sûre
c) Hadis
d) Kelam-ı Kibar
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116. Peygamber Efendimiz bir hadisinde: “Oruçlunun iki

124. Aşağıdakilerden hangisi orucun faydaları arasında

sevinç vardır. biri ......... ettiği vakit, diğeri de ...................
kavuştuğu zamandır.” boşluğa getirilecek en uygun

yer almaz?
a) Oruç, insana nimetlerin maddi kıymetini öğretir.
b) Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.

kelimeler hangileridir?
a) İftar-Allah'a (cc)
b) İftar-Cennete.

c) Oruç, merhamet ve yardım duygularını geliştirir.
d) Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.

c) İftar-Sevdiğine.
d) İftar-Peygamberine

125. Oruç ayı diye de bilinen 11 ayın sultanı olan ay
hangisidir?
a) Şaban
b) Recep c) Ramazan d) Muharrem

117. Tan yerinin ağarmasından gün batımına kadar
Allah rızası için ibadet maksadıyla yemek, içmek ve cinsi

126. Aşağıda oruç ibadetiyle ilgili verilen kavramlardan

münasebetten uzak durmaya ne denir?
a) Namaz
b) Oruç
c) Zekât
d) Perhiz

hangisi yanlıştır?
a) İmsak: Oruca başlama zamanı
b) İftar: Orucun bitme zamanı

118. Altı çeşit oruç vardır. aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
a) Farz olan oruçlar.
b) Vacip olan oruçlar.
c) Sünnet olan oruçlar.

c) Kaza: Yolculuk ve hastalık gibi durumlardan dolayı
oruç tutulamadığında ramazan ayı dışında, tutulamayan
gün sayısınca oruç tutulması.
d) Fitre: Ramazan ayına mahsus olarak malının 1/40'ını
vermek.

d) Müfsid olan oruçlar.
119. Altı çeşit oruç vardır. aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
a) Müstehab olan oruçlar.
b) Farzı kifaye olan oruçlar.
c) Mekruh olan oruçlar.
d) Haram olan oruçlar.
120. Aşağıdaki oruçlardan hangisi farz ve vacip olan
oruçlardan değildir?
a) Ramazan orucu
b) Şevval orucu
c) Nezir (adak) orucu
d) Hiçbiri
121. Aşağıdaki günlerin hangisinde oruç tutmak
haramdır?
a) Ramazan bayramının ikinci günü ve kurban bayramı

127. Ertesi günkü oruca bir hazırlık ve niyet olarak
imsaktan önceki vakitte yenilen yemeğe ne denir?
a) Davet
b) İftariye
c) İftar
d) Sahur
128. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan
değildir?
a) Unutarak bir şey yemek ve içmek
b) Bilerek bir şey yemek ve içmek
c) İftar vaktinin girdiğini zannederek iftar etmek
d) Ağzına giren yağmuru bilerek yutmak
129. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan
değildir?
a) Unutarak bir şey yemek ve içmek
b) Kendiliğinden gelen kusmuğu bilerek yutmak.

günleri.
b) Kurban bayramının birinci günü ve ramazan bayramı

c) Dişler arasında sahurdan kalan nohut tanesinden büyük
artığı bilerek yutmak.

günleri.
c) Ramazan bayramının birinci günü ve kurban bayramı

d) İftar vaktinin girdiğini zannederek iftar etmek.
130. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan orucunu başka

günleri.
d) Ramazan bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü;

zamanda tutmayı mübah kılan özürlerden değildir?
a) Hastalık
b) Gençlik

kurban bayramı günleri.
122. Bir kimseye oruç farz olması için aşağıdakilerden
hangisi gerekli değildir?
a) Akıllı olmak
b) Ergenlik çağına gelmek
c) Müslüman olmak

d) Yolcu olmak

123. Hz. Peygamber (as) "……….., sabrın yarısıdır"
buyurmuştur. Boşluğa hangi kelime getirilmelidir?
a) Oruç
b) Güzel ahlak
c) Sevgi

d) Namaz

c) Çocuk emzirmek

d) Yolculuk

131. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan orucunu başka
zamanda tutmayı mübah kılan özürlerden değildir?
a) Hamile olmak
b) Çocuk emzirmek
c) Seferilik
d) Sınavı olmak
132. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan orucunu başka
zamanda tutmayı mübah kılan özürlerdendir?
a) Yolculuk
b) Fidye c) Erkek olmak d) Fitre
133. Ramazan aylarında ve kutsal gecelerde iki minare
arasına asılan ışıklı yazıya ne denir?
a) Mahya
b) Minare
c) Şerefe
d) Alem
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134. Oruca başlama zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İftar
b) İmsak
c) Sahur
d)Hiçbiri
135. Güneşin batmasıyla birlikte orucun sona erdiği ve

142. Aşağıdakilerden hangisi “haccın” farzlarından
biridir?
a) Şeytan taşlama

akşam namazının vaktinin girdiği zamanın özel adı

b) Bayram GecesiniMüzdelife’de geçirmek

aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmsak
b) Sahur

c) Ziyarettavafı yapmak
d) Sa’y etmek

c) İftar

d) Hiçbiri

136. Yolculuk ve hastalık durumlarından dolayı oruç
tutulamadığında, kişinin Ramazan ayı dışında istediği bir
zamanda tutamadığı gün sayısınca oruç tutmasına denir?
a) Namaz
b) Kader
c) Nafile

d) Kaza

143. Aşağidakilerden hangisi haccın farzlarındandır?
a) Ziyaret tavafi
b) Tiras olma
c) Şeytan taşlama

d) Sa'y

144. Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerindendir?
a) Ziyaret Tavafı
b) İhrama girmek
c) Arafat Vakfesi

d) Müzdelife Vakfesi

137. Hastalık, yaşlılık gibi çeşitli sebeplerden ötürü
zamanında oruç tutamayan, ama daha sonra da kaza

145. Hac ibadeti esnasında kişiye bazı şeylerin

edilemeyen ve her bir gün oruç için kişinin yediği bir
günlük yemek miktarı para olarak bir fakire vermeyi ya

yasaklanması durumuna ne ad verilir?
a) Say
b) İhram
c) Şavt

da bir fakiri bir gün doyurmasına ne denir?
a) İftar
b) Fidye
c) Fitre

d) Vakfe

146. Aşağıdakilerden hangisi,yapilisi bakimindan haccin

d) Zekat

138. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup, hem kaza hem
de keffareti gerektirmez?
a) Oruçlu olduğunu bildiği halde yemek yemek.
b) Oruçlu olduğunu bildiği halde su içmek.
c) Oruçlu olduğunu bildiği halde sigara içmek yemek.
d) Abdest alırken istemeyerek boğazından su kaçması.

cesitlerinden biri degildir?
a) Ifrat hacci
c) Kiran hacci

b) Temettu hacci
d) Umre hacci

147. Bir hac mevsiminde, iki ayrı ihram ile önce umre,
sonra hac yapılmasına ne denir?
a) Kıran
b) Temettü
c) Remel
d) İfrat

139. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup, hem kaza

148. Hacda kurban kesilen ve şeytan taşlanılan yerin

hem de keffareti gerektirir?
a) Oruçlu olduğunu bildiği halde yemek yemek.

adı asağıdakilerden hangisidir?
a) Mina
b) Müzdelife
c) Safa-Merve

b Oruçlu olduğunu bildiği halde unutarak su içmek.
c) Gül ve misk gibi şeyleri koklamak.

149. Haci adaylarının, harem bölgesine girmek icin

d) İçi olmayan ceviz ve bademi yutmak.
140. Zeynep, Ramazan ayında tuttuğu ilk orucunu
açarken sevincinden İftar duasını unutmuştur. Acaba siz
Zeynep'e
yardım
doldururdunuz?

etseydiniz

boşlukları

nasıl

Allah'ım senin için .... tuttum, sana ........, sana
güvendim. Senin rızkınla ...... açtım ve .........ayının
yarınki orucuna da niyet ettim. benim ......... ve gelecek
günahlarımı bağışla.
a) Oruç- orucumu -inandım- -ramazan-geçmiş
b) Oruç- ramazan-orucumu- inandım-geçmiş
c) Oruç- ramazan--inandım- orucumu-geçmiş
d) Oruç-inandım-orucumu-ramazan-geçmiş
141. Hac’la ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlistir?
a) Hac, belli zamanda,belirli yerleri,özel bir sekilde
ziyaret etmektir
b) Hicretin 9.cu yılında farz olmuştur
c) Hac, hem mal,hem de beden ile yapilan bir ibadettir
d) Belirli sartlari tasiyan müslümanlarin ömründe bir
defa hacca gitmesi Sünnettir

d) Mescid-i Haram

ihramsız geçmemeleri gereken sınıra ne denir?
a) Mikat
b) Ihram
c) Telbiye

d) Vakfe

150. Hangi ikisi umrenin farzlarindandır?
a) Vakfe -Şeytan taşlama
b) Say – Tavaf
c) Vakfe - Kurban kesme

d) İhram – Tavaf

151. Safa ile Merve arasinda gidip-gelmek suretiyle
yapılan yürüyüşe ne ad verilir?
a) Say
b) Şavt
c) Tavaf

d) Vakfe

152. Aşağıdakilerden hangisi umre ile hac arasındaki
farklardan değildir?
a) Hac farz, umre sünnettir
b) Hacda Safa ile Merve arasında say yapmak gerekmez
c) Hac yılın belli zamanında yapılır umre hac günleri
dışında yapılır.
d) Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme
yoktur.
153. Hacda Kabenin etrafını yedi kez dolanmaya ne ad
verilir?
a) Say
b) Savt
c) Tavaf
d) Vakfe

64

154. Bir tavaf kaç şavt'tan oluşur?
a) 3
b) 7
b) 5
d) 4

167. Aşağıdakilerden hangisi Mina'da yapılan işlerden
değildir?
a) Vakfe

155. Hacda Arafat'ta hangi gün vakfe yapılır?
a) Kurban bayramından bir gün önce

c) Şeytan taşlama

b) Kurban bayramının birinci günü
c) Kurban bayramı içinde herhangi bir gün

b) Kurban kesme
d) Traş olma

168. Kurban kelimesinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Yakınlaşmak
b) Uzaklaşmak
c) Cömertlik
d) Cimrilik

d) Kurban bayramından sonra
156. Hacda ihrama girilen yerin adı nedir?
a) Mültezem b) Mikat c) Mescidi haram

d) Kabe

157. Mekke'ye varınca yapılması gereken ilk ibadet

169. Yılın belirli günlerinde, belirli vasıfları olan bir

hangisidir?
a) Namaz kılmak
c) Zemzem suyu içmek

hayvanı Allah'a manen yakın olmak ve O'nu rızasını
b) Say yapmak
d) Tavaf yapmak

158. Aşağıdakilerde hangisi ihramlıya yasak olan
davranışlaran biridir?
a) Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak
b) Şemsiye kullanmak

kazanmak için kesmek, olarak tarif edilen ibadetin adı
nedir?
a) Adak
b) Nezir
c) Kurban
d) Akika
170. Hanefi Mezhebinde kurban kesmenin hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip c) Mübah
d) Farzi kifaye

c) Dişleri fırçalamak

171. Kurban kesme vakti aşağıdakilerden hangisinde

d) Tırnak kesmek

doğru olarak verilmiştir?
a) Sadece Kurban Bayramının birinci günü

159. İhramdan nasıl çıkılır?
a) İhram elbisesi çıkarılarak
c) Tavaf yapılarak

b) Tras olunarak
d) Say yapılınca

160. Belden yukarı sarılan ihramın bir ucunu sağ kolun
altından geçirip sol omuzun üstüne atarak,sağ kolu ve
omuzu açık bırakmaya ne denir?
a) Remel
b) Mikad
c) İhsar

b) Kurban Bayramının birinci ve ikinci günü
c) Kurban Bayramının bir,iki ve üçüncü günü
d) Kurban Bayramının bir,iki,üç ve dördüncü günü
172. "Kim hali vakti yerinde olur da Kurban kesmezse

d) Iztıba

161. Erkeklerin, tavafın ilk üç şavtında kısa adımlarla ve

bizim mescidimize yaklasmasın” sözü kime aittir?
a) Hz. Osman
b) Hz. Muhammed
c) Hz.Ebu Bekir

d) Hz.Ömer

omuzları silkerek çalımlı ve çabuk yürümesine ne denir?
a) Remel
b) İhsar
c) Mîkat
d) Iztıba

173. Aşağıdakilerden hangisi Kurban ibadetinin vücub

162. Mekke'den aynlırken yapılan son tavafın adı nedir?
a) Ziyaret tavafı
b) Umre tavafı

şartlarından biri degildir?
a) Müslüman olmak

c) Veda tavafı

d) Nafile tavavaf

b) Seferi olmak

163. İhrama niyetten sonra lebbeyk şeklinde okunan
duaya ne denir?
a) Telbiye
b) Tekbir
c) İhram duası
d) Tavaf duası

174. Aşağıdakilerden hangisi Kurban edilecek hayvanda

164. Arafat ile Mina arasında bulunan ve hacıların Arefe
günü güneş batımından sonra bayram günü güneşin

bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
a) Kurban edilecek hayvan koyun, keçi, deve veya sığır

doğuşuna kadar vakfe yaptıkları yerin adı nedir?
a) Cebel-i Rahme
b) Müzdelife
c) Cennetü'l Baki
d) Harem bölgesi
165. Hac ibadeti dışında yılın herhangi bir zamanında
ihrama girip tavaf ve sa'y yaptıktan sonra tiraş olup
ihramdan çıkarak yapılan ibadete ne denir?
a) Hac
b) Umre
c) Hacc-ı Kıran

d) Hacc-ı Temettu

166. Aşağıdakilerden hangileri umre ibadetinin
vaciplerindendir?
a) Vakfe
b) Tavaf
c) İhram
d) Sa'y

c) Erginlik cagina gelmis olmak
d) Nisap miktari mal veya paraya sahip olmak

cinsinden olmalıdır
b) Sığır cinsi hayvanlar iki yaşını doldurmuş olmalıdır
c) Kesilecek hayvanın sağlıklı ve semiz olması
d) Kesilecek hayvanın güzel olması
175. Bir kimsenin yapmak zorunda olmadığı bir şeyi
kendisine vacip kılmasına .............denir.
Boş birakilan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Akika kurbanı
b) Adak kurbanı
c) Hedy kurbanı
d) Sükür kurbanı
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176. Kurban ibadeti ile ilğili olarak aşağıdaki ifadelerden

183. Toprak Ürünlerinin zekat miktarları ile ilgili olarak

hangisi söylenemez?
a) Kurban kesen kişi, Allah'a itaat sınavna hazir olduğunu

aşağıda verilen değerlerden hangisi doğrudur?
a) Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 1/20-Masraf

simgesel bir davranışla gösterir.

Yapılmadıysa 1/10

b) Kurban etinin paylaşılması toplumda dayanışma ve
yardımlaşma rahunu diri ve taze tutar.

b) Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 2/10 -Masraf
Yapilmadıysa 1/20

c) Kurban ibadeti zavallı hayvanların acımasızca
öldürülmesine sebep olur.

c) Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 1/10 -Masraf
Yapılmadıysa 1/20

d) Bize verilmiş olan sahip olduğumuz nimetlerin birer
emanet olduğu duygusunu geliştirir.

d) Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 1/10 -Masraf
Yapılmadıysa 1/30

177. Kurban ibadeti hanği iki Peygamber arasında
yaşanmıştır?
a) Hz. İbrahim — Hz. İshak
b) Hz. Musa — Hz. Harun

184. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de "zekat"
kelimesi ile bazen aynı anlamlarda kullanılan
kelimelerden birisidir?
a) Hayır
c) İnfak

c) Hz. İbrahim — Hz. İsmail
d) Hz. Yakup — Hz. Yusuf

185.

178. Teşrik tekbirleri hangi günlerde getirilir?
a) Arefe günü sabah namazı başlar, birinci gün ikindi
namazına kadar devam eder.
b) Arefe günü sabah namaza başlar, ikinci gün ikindi
namazma kadar devam eder.
c) Arefe günü sabab namazı başlar, üçüncü gün ikindi

Aşağıdakilerden

anlamlarından biri değildir.
a) Temizlenmek
c) Çoğalmak

b) İyilik
d) Cömertlik
hangisi

zekatın

b) Arinmak
d) Yükselmek

186. Zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi söylenemez?
a) Zekat malı temizler
b) Zekat mala bereket kazandırır

namazına kadar devam eder.

c) Zekat toplumsal barışa olumlu katkıda bulunur

d) Arefe günü sabah namazı başlar, dördüncü gün ikindi
namazına kadar devam eder.

d) Zekat malı azaltır

179. Aşağidakilerden hangisi Kurban kesme ibadetini
yerine getirecek kişinin taşıması gereken şartlardan
değildir?
a) Müslüman olmak

kelime

187. "Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız
olarak yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunma anlamına
gelen farz ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teberru b) Zekat c) Hasene
d) Hayır
188. Aşağıdakilerden hangisi "Allah'ın hoşnutluğunu
kazanmak amacıyla kişinin sahip olduğu şeylerden
harcamada bulunması" şeklinde tarif edilen ibadettir?
a) İnfak
b) Oruç

b) Akıl sağlığı yerinde olmak
c) Ergenlik çağına gelmiş olnak
d) Erkek olmak

c) Namaz

d) Hacc

189. Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kişide
180. Mali bir ibadet olan Zekat, ne zaman farz
kilinmistir?
a) Hicretin ikinci yilinda,oructan önce
b) Mekkenin fethinde
c) Veda haccinda
d)Hicretten önce mekke döneminde
181. Dinimizce zengin kabul edilen müslümanların,
mallarının belli bir oranını ibadet niyetiyle Kur'anKerim'de belirtilen yerlere vermeleri, olarak tanımlanan
ibadet aşağıdakilerden hangisidir.?
a) Zekat
b) Fitre c) Kurban

bulunması ğereken şartlardan biri değildir?
a) Müslüman olmak
b) Akıllı olmak
c) Ergenlik çağına gelmiş olmak

d) Erkek olmak

190. Aşağıdakierden hangisi “zekatı verilecek mallarda”
aranan şartlardan değildir?
a) Namî (artıcı) olması
b) Nisab miktarına ulaşması
c) Üzerinden bir “şemsî” yıl geçmesi
d) Üzerinden bir “kamerî” yıl geçmesi
191. Zekat verilecek malda bulunması gereken ve "Zekat

d) Sadaka

182. Toprak ürünlernden belli oranda verilen zekata ne

verilecek malın üzerinden bir yılın geçmesi gerekir"
şeklinde tanımlanan şart aşağıdaki şıklardan hangisinde

denir?
a) Öşür

doğru olarak yazılmıştır?
a) Tam mülkiyet b) Nisap c) Artıcı olma d) Yıllanma

b) Fidye

c) Harac

d) Cizye
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192. "Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar

204. Dua etmek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki
faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki

yanlıştır?
a) Ancak helal ve temiz şeyler icin Allah'a dua edilir.

zekatı öderler." Bu ayet hangi surede yer almaktadır?
a) İhlas Suresi
b) Mü'minun Suresi
c) Fatiha Suresi
d) Bakara Suresi
193. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?
a) Cami,okul,çeşmevb.gibi yerlere
b) Fakir olan kardeşlere
c) Borçlulara

d) Yolda kalmışlara

b) Duanın kabulü hususunda tereddüt edilmemelidir.
c) Haram, yasak ve kötü şeyler icin de dua edilebilir.
d) Dua ederken bağırıp çağırmamak gerekir.
205. Kur'an'da tövbeyle yakın anlama sahip bir kelime
daha kullanılır. Bu kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstiğfar b) İstifra c) Tevekkül d) Tevazu
206. Aşağıdakilerden hangisi yemin cesitlerinden birisi

194. Aşağidaki mallardan hangisinden zekat verilmez?
a) Altın
b) Gümüş
c) Ticari mal
d) Asli ihtiyaçlardan olan mal

degildir?
a) Yemin-i Lağv
c) Dogru yemin

195. “Veren el, alan elden üstündür”sözü nasil bir
sözdür?
a) Atasözü
b) Hadisi Serif
c) Kelami Kibar
d) Güzel bir Söz

207. ‘Vallahi şu işi yapmayacağım’ veya ‘Vallahi şu işi
yapacağım’gibi geleceğe ait bir iş yapmak veya

196. Aşağidakilerden hangisi Kur'an-ı Kerimde bildirilen

c) Zenginler

d) Yolda kalmış olanlar

b) Almak

c) Götürmek

d) Yemin-i Mun’akide

208. Tövbe ile ilgili aşağıda bulunan ifadelerden hangisi

197. "Dua"nın kelime anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Vermek

yapmamak üzere yapılan yemin çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Yemin-i Gamûs
b) Yemîn-i Lağv
c) Yemin-i kefaret

zekat verilecek kişilerden değildir?
a) Fakirler, Miskinler
b) Borçlular

b) Yemin-i Gamus
d) Yemin-i mün’akide

d) İstemek

yanlıştır?
a) Tövbe eden kişi ruhen rahata ve huzura erer.
b) Tövbe, hata ve kusur karanlığında önümüzü aydınlatan
bir lambadır.

198. Aşağıdakilerden hangisi dilimizde dua kelimesi ile eş

c) Tövbe, hata ve kusur kirlerini temizleyen tertemiz bir

anlamlı olarak kullandan kelimelerden değildir?
a) Niyazda bulunmak
b) Yakarmak

sudur.
d) Tövbe etmek için hiç günah işlenmemiş olması

c) Münacaat

d) Münazara

gerekir.

199. Dua ederken uyulması gereken temel ilke

209. "Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin

aşağıdakilerden hangisidir?
a) Samimiyet

merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülüğü
emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok

b) Camide olmak

c) Dua ederken hadis okumak
d) Dua ederken ayet okumak
200. Hangi zamanlarda dua edilebilir?
a) Sabahlan b) Akşamları c) Geceleyin d) Her zaman
201. "Rabbim! Ilmimi artir " anlammdaki dua ayeti
aşağıdaki surelerin hangisinde bulunmaktadır?
a) Bakara Suresi
b) Yasin Suresi
c) Mülk Suresi

d) Ta-Ha Suresi

202. "Allah'ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi, ahlakımı
da güzelleştir" duası kime aittir?
a) Hz. Muhammed (A.S.)
c) Hz. Ömer (R.A.)
b) Hz. Ebu Bekr (R.A.)
d) Hz. Osman (R.A.)

merhamet edendir" diye dua eden hangi Peygamberdir?
a) Yusuf
b) Nuh
c) Musa
d) Yunus
210. Kim ki, faziletine inanarak ve mükafatını Allah'tan
bekleyerek.......................gecesini
geçmiş günahları bağışlanır.

ibadetle

geçirirse,

Yukaridaki Hadis-i Şerif'te boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Regaip Gecesi
b) Kadir Gecesi
c) Berat Gecesi

yere

d) Mirac Gecesi

203. "Bilerek veya bilmeyerek açıktan veya gizlice
işlenmiş günahlardan, hatalardan ve kusurlardan
pişmanlık duymak, onlan bir daha yapmamaya niyet
etmek ve yeniden aynı yanlışlara düşmemek için çaba
göstermeye" ne denir?
a) İtiraf
b) Tövbe
c) Günah çıkartma
d) Yalvarma
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SİYER BÖLÜMÜ SORULARI
1. İslamdan önce ArabistanYarımadasında…………….. .
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Okur-yazar olanlar çoktu.
b) Güçlüler zayiflara yardım ediyordu.
c)Kadınlara deger verilmiyor, eşya gibi alınıp satılıyordu.
d) İnsanların çoğu Allah'a tapıyordu.
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kabe Hz. Ibrahim ve oğlu Hz. Ismail tarafindan
yapılmıştır.
b) Cahiliyye döneminde Kabe'nin icinde 360 tane put
vardı.
c) Kabe Arabistan'ın Medine şehrinde bulunur.
d) Cahiliyye döneminde Arabistan'da içki, kumar ve her
türlü ahlaksızlik yaygındı.
3.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Peygamber (sav) Efendimizin……. .
a) Dedesi Abdulmuttalib´tir.
b) Babasi Abdullah´tır.
c) Soyu Hz.Ibrahim (a.s.)´a dayanır.
d) Annesi Hz. Hatice´dir.
4. Peygamberimiz Kureyş Kabilesi'nin hangi koluna
mensuptur?
a) Gatafanlılar
b) Zühre oğulları
c) Haşimoğulları
d) Hazreçliler
5. Peygamberimiz ………………..………tarihinde doğdu.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 20 Nisan 569
b) 20 Nisan 571
c) 20 Mart 571
d) 12 Nisan 571
6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Peygamberimiz 5
yaşına
kadar süt annesi
Hz.Halime´nin yanında kaldı.
b) Peygamberimiz 6 yaşındayken annesini kaybetti.
c) 6 yaşında amcası Ebu Talib, bakımını üstlendi.
d) 8 yaşında dedesi Abdulmuttalib öldü.
7. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kızlarından
biri değildir?
a) Süveybe b) Rukiye c) Ümmügülsüm d) Zeynep
8. SevgiliPeygamberimiz biri hariç, bütün çocuklarını
kendisi hayatta iken kaybetti. En son vefat eden hangi
çocuğu idi?
a) Kasım
b) Fatıma c) Ümmügülsüm d) Ibrahim
9. Peygamberimizi öldürmeye giderken müslüman olan
sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Osman
b) Hz. Ebubekir
c) Hz. Ömer
d) Hz. Zeyd
10. Kur-an´ı Kerim'de alemlere rahmet olarak
gönderildiği bildirilen peygamber kimdir?
a) Hz.Nuh (a.s)
b) Hz. Musa( a.s)
c) Hz. Muhammed(sav)

11. Peygamberimiz İslamı tebliğ ederken O'na en çok
zarar veren amcası aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ebu Leheb
b) Hz. Hamza
c)Ebu Talib

d) Hz.Abbas

12. Peygamberimiz çocukluğunda amcasına çok yardımcı
oluyordu.
Peygamberimiz
çocukken,
aşağıdaki
mesleklerden hangisini yapmıştır?
a) Kasaplık
b) Demircilik
c) Çiftçilik

d) Çobanlık

13. Hilf'ul Fudul hakkında aşağıdakilerden hangisiyanlış
bilgidir?
a) Erdemliler Anlaşması demektir.
b) Mazlumlara yardım için kurulmuştur.
c) Peygamberimiz de bu anlaşmaya katılmıştır.
d) Ticaret yapmak için kurulmustur.
14. Allah'tan aldığı emirleri Peygamberimize getiren
meleğe vahiy meleği denir.Vahiy meleği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Mikail (as)
c) Israfil (as)

b) Cebrail (as)
d) Azrail (as)

15.Aşağıdaki davranislardan hangisi;bir baba olarak
sevgili peygamberimize uymaz?
a) Şefkat ve sevgi dolu bir babaydı.
b) Çocuklarının sorunlarıyla daima ilgilenmiştir.
c) Yaramaz çocuklari dövmenin iyi olacağını söylemiştir.
d)Namazda torunlarına asla kızmamış hatta torunu sırtına
çıkınca secdeyi uzatmıştır.
16. Ilk vahiy nerede inmiştir?
a) Hira Mağarası
c) Kabe

b) Sevr Mağarası
d) Ebu Kubeys Dağı

17. Ilk vahiy hangi emirle başladı?
a) Yakın akrabanı uyar
b) Kalk ve korkut
c) Gece namazına kalk
d) Yaratan Rabbinin adıyla oku.
18.

Aşağıdakilerden

değildir?
a) Hz. Hatice
c) Ebu Süfyan

hangisi

ilk

müslümanlardan

b) Hz.Ebubekir
d) Hz. Zeyd bin Haris

19. Peygamberimizin kızı Rukiye ileevlenen, Rukiye
ölünce diğer kızı Ümmügülsüm ile evlenen, bundan
dolayı Zinnureyn(iki nur sahibi) diye anılan sahabi
kimdir?
a) Hz. Ali (r.a)
b) Hz. Osman (r.a)
c) Hz. Ebubekir (r.a)
d) Hz. Ömer (r.a)
20. İslam'da ilk şehitler kimdir?
a) Hz. Ömer
b) Sümeyye-Yasir
c) Hz.Ali
d) Suheyb-i Rumi

d) Hz. Isa (a.s)
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21. Hz.Hatice ve Ebu Talib vefat edince Peygamberimiz

30. ´´Bir elime ayı, bir elime guneşi verseler yine

destekcilerini kaybetmiş ve çok üzülmüştü. Bu yıla ne ad
verilimiştir?
a) Hüzün yılı
b) Ayrılık yılı

davamdan vazgeçmem´´sözü kime aittir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ömer

c) Ölüm yılı

d) Korku yılı

22. Müslümanlar Mekke´de müsriklerden gördükleri
iskencelerden
dolayi
hicret
etmek
zorunda
kaldilar.Peygamberligin 5. yılındaki bu hicret nereye
yapılmıştır?
a) Mısır
c) Habesistan

b) Medine

c) Hz.Osman

31. İslamdan önce Arabistan'da putlara tapmayan,bir
olanAllah´a inanan kimseler vardi.Onlara ne ad verilir?
a) Müslüman b) Hanif c) Yahudi
d) Hristiyan
32. Hz.Muhammed'in (sav) Miraca yükseldigi mescidin
adı nedir?
a) Mescidi Haram

Taif´e tebliğ için gitti. Aşağıdakilerden hangisi bu seferde
olmamıştır?
a) Taif´liler O´na inanmadılar ve O´nu taşladilar.
b) Dönüş yolunda uğradığı üzüm bağının hizmetçisi,
Efendimizi dinleyip İslama girdi.
c) Peygamberimiz, kendisine kötü davrandıkları için
beddua etti.
d)Peygamberimiz; ´´Rabbim! Onlar bilmiyorlar,kavmime
hidayet ver ´´diyerek onlara dua etti.

b) Mescidi Aksa

c) Mescidi Isra

d) Yemen

23. Mekkeliler inanmayınca, Peygamberimiz bir ümitle

d) Hz.Muhammed(sav)

d) Mescidi Nebevi

33. Peygamberimiz kac yılında hicret etti?
a) 622
b) 623
c) 615
d) 616
34. Peygamberimiz'in hicret yolculugunda yol arkadaşı
kimdi?
a) Hz.Ali b) Hz Osman c) Hz. Ebubekir d) Hz. Ömer
35.

Miracta

Peygamberimize

hediyeler

verildi.

Aşağıdakilerden hangisi mirac hediyesi değildir?
a) Bakara süresi son ayetleri(amenerrasülü)
b) Felak ve Nas süreleri
c) Şirk koşmadan ölenlerin cennete girmesi
d) Günde 5 vakit namaz.

24. Peygamberimizin doğduğu dönemde Mekke halkının

36. Peygamberimiz'in Mekke´nin fethinden sonra
yüzbinden fazla sahabeye Arafat'ta yapmış olduğu

en önemli geçim kaynağı neydi?
a) Tarım
b) Hayvancılık
c) Ticaret
d) Madencilik

meşhur hutbeye ne ad verilir?
a) Namaz Hutbesi
c) İslam Hutbesi

25. Peygamberimiz amcasi Ebu Talib ile çıktığı ilk ticaret
yolculuğunda rahib Bahira ile nerede karşılaşmıştır?
a) Busra
b) Bursa
c) Bağdat
d) Yemen

37. Akabe Biatları hakkında hangisi yanlıştır?
a) Peygamberliğin 11. yılında Medineli 6 kişilik bir

b) Veda Hutbesi
d) Hac Hutbesi

grup,Mekke´de Efendimizi dinleyip müslüman oldular.
b) Peygamberliğin 12. Yılında Medine´den gelenlerin

26. Medine'ye ilk öğretmen olarak gönderilen genç

sayisi 12´ye,bir yil sonra da 75´e çıktı.

sahabi kimdir?
a) Ebu Hureyre

b) Ali bin Ebi Talib

c)Akabe'de biat edenler Peygamberimizi koruyacaklarına
söz verdiler.

d) Mus´ab bin Umeyr

d) Bütün Medineliler,topluca müslüman oldular

c) Zeyd bin Harise

27. İsra ve Mirac olayı hakkinda hangisi söylenemez?
a) Peygamberimiz bir gece Kabeden
Kudüs´deki
Mescid-i Aksa´ya götürülmüştür.
b) Peygamber Efendimiz Mescidi Aksa´dan miraca

38. Mekke kaçyılında fethedildi?
a) 630
b) 631
c) 629

d) 632

39. Mescid-i Nebevi´nin arkasında bulunan İslam'ın ilk
yatılı okulu görevini gören bölüme ne ad verilir?
a) Camii
b) Mescid
c) Suffe
d) Mihrab

çıkmıştır.
c) Isra ve Mirac bir mucizedir. Peygamberimiz yatağı

40. Mekkeli müşriklerle Medineli müslümanlar arasında

soğumadan Mekke´ye geri dönmüştür.
d) Mirac mucizesini duyan mekkeliler topluca İslama

yapılan barış antlaşmasına ne ad verilir?
a) Hac Antlaşması
b) Hudeybiye Antlaşması

girmişlerdir.
28. Peygamberimize ilk vahiy kaçyılında geldi?
a) 610
b) 623
c) 571
d) 632
29. Ilk vahiy gelince Peygamberimiz (sav) başından
geçenleri kime anlatti?O´nu kim teselli etti?
a) Amcasi Ebu Talib
b) Dedesi Abdulmuttalib
c) Eşi Hz.Hatice
d) Amcasi Hz.Hamza

c) Barış Antlaşması

d) Mekke Antlaşması

41. Üç tane mescidde kılınan namazlar, bunların dışında
kılınan

namazlardan

dava

sevaptır.

Aşağıdaki

mescidlerden hangisi bu kapsama girmez?
a) Mescid-i Aksa
b) Mescid-i Nebevi
c) Mescid-I Haram(Kabe)

d) Mescid-i KIbleteyn
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42. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yerin özel ismi

52.

nedir?
a) Ravza-i Mutahhara

kastedilerek kendisine nasıl hitap edilmektedir?
a) Sen yüce bir ahlaka sahipsin.

c) Kabri Nebi

b) Kabri Şerif
d) Mezar-ı Nebi

b) Seni ben terbiye ettim.

43. Mekke´den Medineye göç eden müslümanlara ne ad
verilir?
a) Ensar
b) Muhacir
c) Ashab
d) Misafir
44. Müslümanlarin yaptıkları ilk savaş ve kimle
yaptiklarini aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak

c) İnsanları dürüstlüğe çağır.
d) Ahlaklı insanlar iyi insanlardır.
53. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimizin yüce
ahlakıyla ilgili olarak örnek verilemez?
a) Peygamberimiz kendisine güvenilen bir insandı.
b) Peygamberimiz temiz bir insandı.
c) Peygamberimiz kaba bir insandı.

verilmiştir?
a) Bedir Savasi-Mekkeliler
b) Mute Savasi-Bizanslilar

d) Peygamberimiz ev işlerine yardım ederdi.
54.

c) Hayber Savasi-Yahudiler
d) Uhud Savasi-Mekkeliler

Geçmiş ve gelecek tüm günahlarının affedildiği

bildirilmesine rağmen bütün bir ömrü boyunca Hz.
Peygamber, ibadet etmeyi hiçbir zaman terketmemiştir.

45. Peygamberimizin ailesine ne ad verilir?
a) Ehli Kitab
b) Ehli Beyt
c) Ehli Kabe

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamberimizin ahlakı

Buradan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a) Peygamberimiz hayatı boyunca Allah’a ibadet eden

d) Ehli Sünnet

bir kul olmak istemiştir.

46. Aşağıdakilerden hangisi Medine'de yapilan ilk
uygulamalardan biri değildir?
a) Mekkeli ve Medineli müslümanlar kardeş ilan edildi.
b) Bir arsa satın alınarak Mescid-i Nebevi yapıldı.

b) Peygamberimiz ibadet konusunda da bize örnek
olmak istiyordu.

c) Mescide bitişik olarak, İslam tarihinde ilk defa yatılı
okul (Suffe) yapıldı.

55.
Hz. Peygamber'in (s.a.v) azatlı kölesi ve ilk
müslümanlardan olan sahabe kimdir?
a) Zeyd b. Haris
b) Usame b. Zeyd

d) Medine'deki yahudiler şehirden kovuldu.
47.Aşağıdakilerden
hangisi
Peygamberimizin
hanımlarından değildir?
a) Hz. Fatıma
b) Hz. Hatice
c) Hz. Aise
d) Hz.Ümmü Seleme
48. Uhud Savaşı hakkında ne söylenemez?
a) Müslümanlar 700 kişiydiler.

önemi

49. Peygamberimiz hastalanınca, namazları kim kıldırdı?
a) HzEbubekir
b) Hz. Ömer
c) Hz Osman
d) Hz. Ali
50. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ne zaman

c) 20 Nisan 632

d) Musab b. Umeyr

56. Peygamberimizin süt annesinin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Halime

b)Amine

c) Ummu Gülsüm

anlaşılmıştır.

vefat etti?
a) 8 Haziran 632

c) Enes b. Malik

c) Fatima

d)Hatice

57. Peygamberimizin annesinin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Amine
b) Ayşe

b) Müşrikler 3000 kişiydi.
c)Savaş bazı sebeplerden dolayı yapılamamıştır.
d)Peygamberimizin
sözünü
dinlemenin

c) Peygamberimiz günahlarını affettirmeye çalışıyordu.
d) Peygamberimiz Allah’ı çok seviyordu.

b) 8 Nisan 632
d) 20 Nisan 630

51.
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamberimizin
günlük hayatında yaptığı davranışlarından değildir?
a) Dişlerimizi temizlemek.

d) Hatice

58. Peygamberimizin babasının adı nedir?
a) Ebu Talip
b) Abdullah
c) Abbas
d) Hamza
59. Peygamberimizin dedesinin adı nedir?
a)Abdulmuttalip
b) Kusay
c) Haşim

d)Haris

60. Peygamberimizin dedesi ölünce aşağıda isimleri
yazılı amcalarından hangisine emanet edildi?
a) Haris
b)Zübeyr
c) Ebu Talip
d)Kusem
61. Peygamberimiz amcası Ebu Talip ile birlikte çocuk
yaşta olmasına rağmen neden Suriye’ye gitti?
a) Dinini öğrenmek için

b) Güler yüzlü olmak.
c) Çocuklara iyi davranmak.

b)
c)

Gezmek için
Ticaret kervanıyla birlikte ticaret yapmak için

d) Kimseye yardım etmemek.

d)

Seyahati sevdiği için
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62.

c) Peygamberimizin vahiy aldığı

Hz. Peygamberimiz ticaret maksadıyla ilk defa

d) Peygamberimizin insanların en mükemmeli olduğu

kiminle ve nereye gitmiştir?
a) Amcası Ebu Talip ile Suriye’ye

69.

b) Amcası Ebu Talip ile Mısır’a

davrandıklarında peygamberimiz nasıl davranırdı?
a) Çok memnun olurdu
b) Aşırı abartılı saygı gösterenleri uyarır bu durumdan

c) Dedesi Abdulmuttalib ile İstanbul’a
d) Arkadaşı Ebu Bekirle Suriye’ye
63.
Paygamberimizin gençlik döneminde katıldığı
Hilfu’l-Fudul anşalmasının amacı neydi?
a) Mekke’de yaşayan zayıf ve kimsesiz insanların
haklarını korumak
b)

Savaş çıkmasını engellemek

c)
d)

Mekke’de ziraati geliştirmek
Panayırları organize etmek

memnun olmazdı
c) Sessiz kalırdı
d) Çok kızardı
70. Sahabi ne demektir?
a) Peygamberimiz bizzat görmüş, O’nun sohbetinde
bulunmuş ve müslüman olarak ölmüş kişi
b) Peygamberimizi gören herkes
c) Peygamberimizle aynı mahallede oturan insanlar
d) Peygamberimizin arkasından namaz kılan herkes

64. Mekke’de zayıf ve kimsesiz insanların haklarını
korumak maksadıyla kurulan, erdemliler anlaşması
anlamına gelen ve peygamberimizin
anlaşmanın adı nedir?
a) Hilfu’l-Fudul anlaşması

İnsanlar kendisine saygı göstermede abartılı

de

katıldığı

71.
Peygamberimizin beni ihtiyarlattı dediği sure
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hud Suresi

b) Akabe anlaşması
c) Hudeybiye anlaşması

b) Bakara Suresi
c) Maide Suresi

d) Mekke anlaşması

d) Tevbe Suresi

65. Peygamberimiz de bir insandır ve diğer insanların

72.

sahip olduğu özelliklere sahiptir. Bu duruma göre
peygamberimizi diğer insanlardan ayıran en önemli

buyurmasının sebebi nedir?
a) Hud Suresi’nin yaşlılardan bahsetmesi

özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah O’nu diğer insanlar arasından seçmiş ve ona
vahiy indirmiştir.
b)
c)

O yüce bir ahlaka sahiptir.
O bütün işlerinde ölçülüdür.

d)

O da bütün dini sorumluluklarla mükelleftir.

66. Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimizin sık sık insan

Peygamberimizin “Hud Suresi beni ihtiyarlattı.”

b) Hud Sure’sinin cehennemden bahsetmesi
c) Hud Suresinde “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”
buyurulması
d) Hud Suresi’nin okunmasının çok zor olması
73. Sahabeden biri Hz. Aişe’ye “Peygamberimizin ahlakı
nasıldı?” diye sorduğun Hz. Aişe nasıl cevap vermiştir?
a) Onun ahlakı Kur’andı, demiştir.

olduğu ve onun da bir gün öleceği vurgulanır. Bunun

b) Onun ahlakını siz anlayamazsınız, demiştir.

sebebi nedir?
a) Bütün insanlar için örnek olması nedeniyle insan üstü

c) Onun ahlakını çok araştırmayın, demiştir.
d) Siz Onun gibi olamazsınız, demiştir.

bir varlık olarak algılanmaması için
b) O’nun insanlardan çok farklı olduğunu anlatmak için
c) Mekke’nin önde gelenlerinden olduğunu anlatmak için

d) Yediği, içtiği ve insanlar arasında gezdiği için
67. Aşağıdaki özelliklerden hangisi peygamberimiz için
geçerli değildir.
a) O peygamberlerin sonuncusudur.
b) O na itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.
c) O yemez, içmez ve uyumaz
d) O bütün insanlara uyarıcı olarak gönderilmiştir.
68. Peygamberimiz kendisini bitmek üzere olan bir
duvarın henüz yerine konmamış bir tuğlası olarak
tanımlamıştır. Bu tanım ne anlama gelmektedir?
a) Peygamberimizin son peygamber olduğu
b) Peygamberimizin nurdan yaratıldığı

74. Müşrikler getirdiği dine inanmadıkları halde neden
değerli eşyalarını peygamberimize emanet ediyorlardı?
a) Bankası olduğu için
b) Herkes Ondan korktuğu için
c) Güvenilir bir kişi olduğu için
d) Zengin olduğu için
75. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin kişiliği
hakkında söylenemez?
a) O Allah’ın emirlerini sadece insanlara anlatmaz
kendisi de uygulardı.
b) Hayatı boyunca kimsenin güveninin sarsacak bir
harekette bulunmadı.
c) Şaka da olsa yalan söylemeyecek kadar doğru bir
insandı.
d) İnsanları güldürmek için yalan şakalar yapardı.

71

76.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi peygamberimizde

hangisidir?
a) İnsanlara Allah’ın dinini tebliğ etmek.

yoktur?
a) Merhametiyle herkesi kuşatırdı.
b) Kendisini

öldürmek

83. Peygamberimizin en önemli vazifesi aşağıdakilerden

isteyenlere

karşi

b) Herkesin müslüman olmasını sağlamak.

bile

c) Mescid-i Nebevi’de namaz kıldırmak.
d) Savaşlara komutanlık yapmak.

bağışlayıcıydı.
c) Adildi, haklıya hakkını verirdi.
d) Bazen kırıcı olabilirdi.
Peygamberimiz hakkında aşağıdakilerden hangisi

84. Peygamberimiz insanlarla konuşurken dikkat ettiği

söylenirse yanlış olur?
a) Azim ve kararlılığıyla zorlukların üstüne cesurca

husularla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Peygamberimiz herkesin anlayabileceği şekilde

77.

konuşurdu.

giderdi.

78.

b) Bir işi tamamlamadan bırakmazdı.
c) Zorluklar karşısında bıkıp usanırdı.

b) Herkes peygamberimizi anlayamazdı.
c) Peygamberimiz çok yüksek sesle konuşurdu.

d) Elinde ne varsa ihtiyaç sahiplerine verirdi.

d) Peygamberimiz
söylemezdi.

Paygamberimizin sözleri ve tavırları bizlere nasıl

gelmiştir?
a) Ashabının anlattıklarının kitaplara aktarılmasıyla.

85.

davranması halinde insanların nasıl bir tavır içerisinde

c) Meleklerin bildirmesiyle.
d) Kur’an’ın bildirmesiyle.

olacaklarını bildirmiştir?
a) İnsanların etrafından dağilip gideceklerini

Dinimizi anlama ve yaşamada Peygamberimizin

örnekliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Peygamberimizin örnekliği olmasa da dinimizi

b) Korkacaklarını
yaklaşacaklarını

ve

kendisine

b) Yükseklere çıkmak.
c) İnsanlarla hiç görüşmemek.

anlar ve doğru yaşayamazdık.
c) Peygamberimizin örnekliği olmasaydı nasıl namaz

d) Hiç biri.

81.
Peygamberimizin oruç ibadetiyle ilgili tavrı
hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı.
b) Her ayın ortasından üç günü ve Şevval ayından altı
günü oruç tutardı.
c) Oruç tutamayacak kadar hasta olsa bile oruç tutardı.
d) Bazen uzun müddet nafile oruç tutmaya ara verirdi.
Peygamberimizin

ibadet

hayatıyla

ilgili

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Peygamberimiz ibadetlerinde ölçülüydu.
b) Dünyevi ihtiyaçlarını ve işlerini aksatacak şekilde
ibadet yapardı.
c) Müslümanlara da

ibadetlerde

tavsiye ederdi.
d) İbadet yapmaktan zevk alırdı.

ölçülü olmalarını

çok

86. İtikaf ne demektir?
a) İnsanlardan ayrı, tenha bir yere çekilerek yapılan
ibadet.

anlayabilir ve yaşayabiliriz.
b) Peygamberimiz örnekliği olmasaydı dinimizi doğru

kılacağımızı bilemezdik.

daha

c) İnsanların bundan hoşlanacaklarını
d) İnsanların ancak sertlikten anladıklarını

87. Aşağıdakilerden hangisi nafile ibadetin tanımıdır?
a) Yapıldığında mükafat verilen, fakat terkedildiğinde

d) Peygamberimizin örnekliği dinimizi anlamamız ve
yaşamamız için vazgeçilmezdir.

82.

Allah Kur’an’da Peygamberimize insanlara sert

b) Kulaktan kulağa aktarılmasıyla.

79. Paygamberimiz hangi ibadet için gözümün nuru
demiştir?
a) Hac
b) Oruç
c) Namaz
d) Zekat
80.

bir defa söylediğini bir daha

ceza gerektirmeyen ibadetler.
b) Boş işler.
c) Mutlaka yapılması gereken ibadetler.
d) Hiçbiri.
88.

Peygamberimiz komşu haklarıyla ilgili aşağıdaki

sözlerden hangisini söylemiştir?
a) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
b) Komşunun komşu üzerinde hiçbir hakkı yoktur.
c) Komşularınızdan uzak durun.
d) Hiçbiri.
89. Ashap’tan peygamberimize on yıl boyunca hizmet
ettiği halde peygamberimizin kendisine kırıcı bir söz bile
söylemediği hizmetçisinin adı nedir?
a) Enes bin Malik
b) Ali bin Ubu Talip
c) Saad bin Ebu Vakkas
d) Halit bin Velit
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90.

Peygamberimiz, Ehl-i Beyt olarak bildiğimiz aile

99. Peygamberimizin, amcası Hz. Hamza’yı öldüren

fertlerine karşı davranışlarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
a) Peygamberimiz hanımlarına çok iyi davranır onlara

Vahşi’yi ve onun efendisi Hind’i bile bağışlaması
O'nun hangi özelliğini gösterir?
a) Affedicilik
b) Sinirlilik

yardım ederdi.
b) Peygamberimiz çocuklarını sevgi ve şefkatle eğitirdi.

c) Doğruluk
100.

Peygamber

d) Zenginlik
Efendimiz'in

c) Peygamberimiz torunları Hz. Hasa ile Hz. Hüseyini
çok sever onlarla oyunlar oynardı.

aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Hatice
b) Hz. Aişe

d) Evinin içinde herkes peygamberimizden korkardı.

c) Hz. Zeynep

(sav)

ilk

eşi

d) Hz. Hafsa

91. Peygamberimizin, kendisine peygamberlik gelmeden

101. “Sizin en hayırlınız hanımına iyi davrananınızdır.”

önce de, geldikten sonra da yalan söylememesi O'nun

diyen Peygamber Efendimizin bu sözü, O'nun hangi

hangi özelliğini gösterir?
a) Cesaret
b) Doğruluk

özelliğini gösterir?
a) İyi bir arkadaş olduğunu

c) Zenginlik

b) İyi bir eş olduğunu
c) İyi bir tüccar olduğunu

d) Merhamet

92. Peygamberimize, Peygamberlik görevinden önce bile
"Muhammedü’l-Emin"
ismi
verilmiştir.
"Muhammedü’l-Emin" lakabının anlamı nedir?
a) Zengin Muhammed
b) Cesur Muhammed
c) Zeki Muhammed

d) Güvenilir Muhammed

d) İyi bir devlet adamı olduğunu
102.

Peygamber

Efendimiz

(sav)

çocuklarının

ihtiyaçlarıyla ve sorunlarıyla kendi ilgilenir, her gün

93. Peygamberimizin (as) "Vallahi hırsızlık yapan, kızım

onların yanına giderek durumlarını kontrol ederdi.
Çocuklarının üzülmelerine dayanamaz, onları

Fatma da olsa cezalandırırım." sözü O'nun hangi
özelliğini gösterir?
a) Cesaret
b) Emanete sahip çıkma
c) Zenginlik
d) Adalet

üzenlerin kendini de üzeceklerini söylerdi. Bu O'nun
hangi özelliğini gösterir?
a) İyi bir arkadaş olduğunu
b) İyi bir eş olduğunu

94.

Medine’de

yaşayan

Yahudilerin

dahi,

kendi

aralarında çözemedikleri sorunları Peygamberimize
getirmeleri O'nun hangi özelliğini gösterir?
a) Adalet
b) Emanete sahip çıkma
c) Zenginlik
d) Cesaret
95. Peygamberimizi (as) tanımayanlar onun sıradan biri
olduğunu zannedebilirlerdi. Elinde bütün imkânlar
olmasına rağmen, her işini kendi yapmaya çalışırdı.
Bu O'nun hangi özelliğini gösterir?
a) Adalet
b) Alçak Gönüllülük
c) Zenginlik

d) Cesaret

96. Peygamberimiz (as) eline geçen her şeyi ihtiyacı
olanlarla paylaşırdı. Bu O'nun hangi özelliğini
gösterir?
a) Adalet
b) Alçak Gönüllülük
c) Cömertlik

d) Cesaret

97. Peygamberimiz (as), hangi ayda, diğer aylardan daha
cömert olurdu?
a) Şaban
b) Recep

c) Ramazan

d) Muharrem

c) İyi bir tüccar olduğunu
d) İyi bir baba olduğunu
103. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz'in
(sav) çocuklarının isimlerinden değildir?
a) Kasım
b) Abdullah
c) İbrahim

d) Selim

104. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz'in
(sav) çocuklarının isimlerindendir?
a) Fatıma
b) Halime
c) Hatice
d) Ayşe
105. Aşağıdaki şıklardan hangisinde, Peygamber
Efendimiz'in (sav) iki torununun ismi doğru olarak
verilmiştir?
a) Ali-Kadir

b) Hakan-Sedat

c) Hasan-Hüseyin

d) Yasin-Osman

106. “ .................. açken tok yatan bizden değildir.”
Peygamber Efendimiz'in (sav) bu sözünde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kedisi
b) Komşusu

98. Peygamberimiz (as) İslâm’ı tebliğ ederken sayısız
tehlikelerle karşılaştı. Fakat insanları İslâm’a

107. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz'in

davetine hiçbir şey engel olamadı. Karşılaştığı

(sav) sahip olduğu ahlaki davranışlardan birisi

zorluklara rağmen Peygamberlik görevini kusuruz
yerine getirmesi O'nun hangi özelliğini gösterir?
a) Sabır
b) Sinirlilik
c) Cömertlik
d) Zenginlik

değildir ?
a) Hoşgörü

b) Yalancılık

c) Doğruluk

d) Merhamet

c) Akrabası

d) Askeri
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108. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz'in
(sav) sahip olduğu ahlaki davranışlardan birisi
değildir?
a) Adalet
b) Güvenilirlik
c) Alçak Gönüllülük

d) Dedikodu

109. Peygamberimiz Hz. Muhammed (as), doğmadan
önce babasını, 6 yaşındayken de annesini
kaybetmiştir. Bu sebeple kimlere karşı daha çok sevgi
ve merhamet duymuştur?
a) Yetim ve Öksüzlere

b) Öğrencilere

c) Fakirlere

d) Hayvanlara

O'nun

hangisi

peygamberimiz

özelliklerinden değildir?
a) Yalan söylemezdi
b) Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi
c) Hayvanları severdi
d) Haksızlık yapanlara bir şey demezdi
118. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin aile
bireylerine karşı davranışı hakkında yanlıştır?
a) Peygamberimiz, eşi ve çocuklarına karşı saygılıydı.
b) Peygamberimizin ailesi kararlarında birbirlerine
danışırdı.

110. Peygamberimiz Hz. Muhammed (as), insanlara
yapmasını emrettiği ahlaki davranışları ilk olarak
kendisi hayatında uygulardı. Bu
özelliğini gösterir?
a) Merhamet
b) Örnek Olmak
c) Zenginlik
d) İyi Komşuluk

117.Aşağıdakilerden

hangi

c) Peygamberimizin aile dayanışması çok güzeldi.
d) Ailesini ilgilendiren durumlarda ailesinin görüşlerini
almaya gerek duymazdı
119.

Hangisi

Peygamberimiz

(s.a.v)’in

örnek

davranışlarından birisi olamaz?
a) İnsanlar arasında ayrım yapmazdı.

111. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (as), Susayan bir

b) Halkın içinde olmaktan mutluluk duyardı.
c) Başka dinden olanlarla konuşmaya tenezzül etmezdi.
d) Halkın derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinirdi.

kediye kendi elleri ile su içirmesi O'nun hangi
özelliğini gösterir?
a) Sabır
b) Hayvan Sevgisi
c) Zenginlik
d) İyi Komşuluk

120. Hz. Muhammed eşi, çocukları ve torunlarıyla zaman
geçirmeyi sever, gerektiğinde onlarla oynar, onlarla

112. Peygamberimiz Hz. Muhammed (as), caminin, evin
ve elbiselerin kirli ve pis olmamasını emrederdi. Bu

yakından ilgilenirdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
bu özelliğini ifade eder?
a) Hz. Muhammed’in zamanı çoktu
b) Hz. Muhammed aile bireylerini çok severdi

O'nun hangi özelliğini gösterir?
a) Sabır
b) Hayvan Sevgisi
c) Temizlik
d) İyi Komşuluk
113. Peygamberimiz Hz. Muhammed (as), tembelliği ve
boş oturmayı sevmezdi. Mescid-i Nebevi'nin yapımı
sırasında taş taşımış ve bir işçi gibi çalışmıştır. Bu
O'nun hangi özelliğini gösterir?
a) Zenginlik
b) Çalışkanlık
c) Sabır
114.

“Ben

d) Doğruluk
ancak

güzel

.........

tamamlamak

için

c) Hz. Muhammed oyun oynamayı severdi
d) Hz. Muhammed’in ailesi genişti
121. Peygamberimizle ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Çocukları arasında ayırım yapmamıştır
b) Aile bireylerine karşı hep anlayışlı olmuştur.
c) Akrabalarını sevmiş ve hep yardımcı olmuştur.
d) Hata yapanları hiç affetmemiştir.

gönderildim.” Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (as)
bu sözünde boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisi

122. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz(sav)’in ev

ile tamamlanmalıdır?
a) Zenginliği
b) Çalışkanlığı

hayatı hakkında yanlıştır?
a) Peygamberimiz, kimseye yük olmak istemezdi.

c) Ahlakı

d) Evleri

b) Peygamberimiz, peygamber olduğu için bütün işlerini
başkalarına yaptırırdı.
c) Peygamberimiz, hanımına yardım ederdi.

115. Mekkeliler, Peygamber Efendimiz'e dürüstlüğü ve
güvenilirliği sebebiyle hangi lakabı vermiştir?
a) Muhammedü’l-Emin
b) Ahmed
c) Ebu'l Kasım
d) Hatemü'l Enbiya

123. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (sav) için

116. Hz. Muhammed’in en güzel elbisesini kendisinden

söylenemez?
a) Peygamberimiz bir kimseyi kırmaktan hoşlanmazdı.

d) Müslümanlara hanımlarına yardım etmeyi öğütlerdi.

isteyen kişiye hediye etmesi onun hangi ahlaki

b) Torunlarını çok sever ve onları kucağından indirmezdi.

özelliğini vurgulamaktadır?
a) Cesaretli olması
b) Cömert olması

c) Güler yüz göstermenin bile bir sadaka olduğunu
söylerdi.

c) Hoşgörülü olması

d) Kız çocuklarını erkek çocuklarından daha çok severdi.

d) Affedici olması
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124. Hz. Muhammed (sav) evine gelen tüm misafirlerine

130. Hz. Ayşe’ye Peygamberimizin ahlâkının nasıl olduğu

sahip olduğu her şeyi ikram eder, özellikle yoksul ve
muhtaç kimseleri gözetir, onları asla eli boş

sorulduğunda “O’nun ahlâkı Kuran’dı” diye yanıt
vermiştir.

göndermezdi. Bu davranış şekli Hz. Muhammed’in

Hz.

hangi özelliğini daha fazla göstermektedir?
a) Hz. Muhammed zengindi.

aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimizin Kuranı çok okuduğu

Ayşe’nin

bu

sözüyle

asıl

anlatmak

istediği

b) Hz. Muhammed herkesi çok severdi
c) Hz. Muhammed cömertti.

b) Peygamberimizin cesaretli oluşunu
c) Peygamberimizin merhametli birisi olduğu

d) Hz. Muhammed’in misafiri çok olurdu.
125. Peygamberimiz'in (sav) süt annesi Hz. Halime’ye

d) Peygamberimizin Kur’ân’ı tam yaşayan bir insan
olduğunu

her zaman saygı göstermesi, o geldiği zaman oturduğu

131. “Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya

yeri ona vermesi Peygamberimiz'in (sav) hangi özelliği
ile açıklanabilir?
a) Peygamberimizin komşuluğu
b) Peygamberimizin akrabaya verdiği önem

başlasa bile, eğer onu dikecek kadar zamanınız varsa
mutlaka dikin.” Bu hadis Peygamberimiz'in en çok

c) Peygamberimizin zenginliği
d)Kendine de aynı şekilde

saygı

gösterilmesini

istediğinden

hangi yönünü gösterir?
a) İnsanlara değer verdiğini
b) Güvenilir olduğunu
c) Sözünde durduğunu
d) Doğayı sevdiğini

126. Peygamberimiz'in (sav) insani yönü ile ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir.
b) Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur.
c)Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da olmuştur.
d) İnsanüstü güçlere sahiptir.

132. Hangisi Peygamberimiz Hz Muhammed’le (sav)
ilgili olarak söylenemez?
a) Hz Muhammed yalan sözden hoşlanmazdı.
b) Verdiği sözleri bazen unuturdu
c) İnsanlar arasında söz taşımaz ve taşıyanı sevmezdi
d) Doğru sözlü olanları severdi
133.

127. Hz. Muhammed (sav): “Sizden biriniz kendisi için
istediğini din kardeşi için de istemedikçe, gerçek
anlamda iman
Muhammed

etmiş olamaz.”
(sav.)

demiştir.
’in

sözüyle aşağıdakilerden hangisini
söylenemez?
a) Toplumsal yardımlaşmayı geliştirmeyi

Hz.
bu

amaçladığı

b) Hayvanlara eziyet etmeyi, aç susuz
yasaklaması

bırakmayı

c) Yaşlı kadınların dert ve sıkıntılarını dinlemesi
d) Amcasının yanında ticareti öğrenmesi

135.
(sav)

d) Hoşgörü

129. Peygamberimiz Taif’te ona hakaret edip eziyet
edenlere karşı şöyle dua etmişti: “Rabbim, halkımı

Aşağıda

verilen

davranışlardan

hangisi

Peygamberimize (sav) ait bir özellik olamaz?
a) Her zaman ve her yerde doğru olmak
b) İbadetlerini eksiksiz ve zamanında yapmak
c) İnsanlara güzel ahlakıyla örnek olmak
d) Allahın sevmeyeceği işler yapmak
136. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz'den (sav)
öğrendiğimiz,
karı-kocanın
birbirine
karşı

bağışla. Onlar ne yaptıklarının farkında değiller.”
Yukarıda anlatılan olay Peygamberimizin hangi ahlaki

görevlerinden biri değildir?
a) Karşılıklı saygı.

yönüne işaret eder?
a) Tebliğ görevine
b) Danışarak iş yaptığına

b) Karşılıklı sevgi.

c) Cesaretli oluşuna
d) Affedici ve hoşgörülü oluşuna

peygamberimizin

buyrulmuştur. “En güzel örnek”le kastedilen kişi
kimdir?
a) Babamız b)Öğretmenimiz c) Hz. Muhammed d) Hz. Aişe

d) Dayanışmayı artırmayı

c) Yardımseverlik

hangisi

134. Kur'an-ı Kerimde, "O sizin için en güzel örnektir."

b) Birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmeyi
c) Sadece kendi aile bireyleri korumayı

128. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz'in
ahlaki özellilerinden birisi olamaz?
a) Savaşçılık
b) Sabır

Aşağıdakilerden

merhametli olması ile ilgili değildir?
a) Çocuklarla şakalaşması, onlara hurma vermesi

c)Birbirlerine
yaşamaları.

hiç

karışmadan,

kendi

hayatlarını

d) Birbirlerinin güvenini sağlamak.
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137. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz'den (sav)

b) Abdullah-Amine-Halime
c) Abdül Muttalib-Halime-Amine
d) Abdül Muttalib-Amine -Halime

öğrendiğimiz, anne ve babanın çocuklarına karşı
sorumluluklarından değildir?
a) Onları İslam’a göre terbiye etmek.

144. Peygamberimiz

b) İbadetleri öğretip, alıştırmak.
c) Onlara örnek olmak.

hizmetçisi Ümmü Eymen ile Medine'deki akrabalarını
ziyarete gitmişlerdi. Geri dönüşte annesi hastalandı ve

d) Onlara kavgayı güzel göstermek.

....................vefat etti.
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi

138. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz'den (sav)
öğrendiğimiz, çocukların anne-babasına karşı
görevlerinden biri değildir?
a) Maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak.
b) Mutlu ve huzurlu olabilecekleri bir yaşama ortamı
sağlamak.
c) Uyarılması gereken durumlarda incitmeden uyarmak.
d) Helal, haram her isteklerini yerine getirmek.
139. Peygamberimiz'den (sav) öğrendiğimiz bilgilere
bakarak, insanlara özellikle niçin iyilik ve yardım

altı yaşında iken annesi ve

doğru olarak tamamlar?
a) Mekke'de
b) Ebva Köyü'nde
c) Medine'de
d) Mescid-i Nebi'nin yakınında
145. Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin
kızlarının isimleri doğru olarak verilmiştir?
a) Hatice - Zeyneb - Ümmügülsüm - Rukiye - Fatıma
b) Zeyneb - Fatıma - Ümmügülsüm - Aişe
c) Fatıma - Zeyneb - Rukiye - Asiye

etmeliyiz?
a) Bize de yardım etsinler diye
b) İyi insan desinler diye

146. Peygamberimizin soyu, Hz............. ile evlenen kızı

c) Onlarda bize iyilik etsin diye
d) Allah rızası için

Hz.............ile devam etmiş ve bu evlilikten de Hz. Hasan
ve Hz. Hüseyin dünyaya gelmiştir.

140. Peygamberimizin ve diğer Müslümanların sahip
oldukları güzel ahlaki davranışları öğrendikleri en
önemli kaynak hangisidir?
a) Atasözleri
b) Deyimler
c) Kuran-ı Kerim
d) Hadis
141. - Okuma yazma bilenler çok azdı
- Güçlü olanlar zayıfları eziyordu.

d) Zeyneb - Rukiye - Ümmügülsüm - Fatıma

Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?
a) Ali – Fatıma
b) Ali - Zeyneb
c) Enes – Fatıma

d) Ali - Aişe

147. Peygamberimiz ......... yaşında iken Kabe'nin
tamiratı sırasında Hacer-i Esvet'i yerine kim koyacak
tartışması çıkmış ve bu olay Peygamberimiz'in .............

- İçki kumar ve her türlü ahlaksızlik yaygındı.
- Kadınlar bir eşya gibi alınıp satılıyor, kız çocukları

yapmasıyla çözüme kavuşmuştur.
Bu
cümledeki
boşluklar

diri diri toprağa gömülüyordu.

doldurulmalıdır?
a) 35 – Hakemlik
c) 45 – Peygamberlik

Yukarıda verilenler İslam tarihi (peygamberimizin
hayatı, siyer) bakımından hangi dönemin özellikleridir?
a) Medine dönemi
b) Islamdan önceki cahiliye dönemi
c) 4 Halife dönemi
d) Peygamberimizin vefatından hemen önceki dönem
142. Peygamberimizin adı: .....................babasının adı ise
.............. dir.
Boşluklara gelmesi gereken kelimeler hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
a) Hz.Ali-Abbas
b) Hz.Muhammed Mustafa-Ebu Talib
c) Muhammed-Mustafa

hangi

kelimelerle

b) 30 - Arabuluculuk
d) 40 - Ustalık

148. Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte ve nerede
gelmiştir?
a) 610 yılı Ramazan ayında - Sevr Mağarası'nda
b) 632 yılı Kadir gecesinde - Nur Dağı Hira Mağarası'nda
c) 571 yılı Ramazan ayı - Hira Sevr Mağarası'nda
d) 610 yılı Ramazan ayı - Nur Dağı Hira Mağarası'nda
149. Peygamberimize inen ilk ayetler hangi sûrededir?
a) Felak sûresi ilk ayetleri
b) Müddessir sûresinin ilk ayetleri
c) Müzzemmil sûresi ilk ayetleri
d) Alak sûresi ilk ayetleri

d) Hz.Muhammed Mustafa-Abdullah
143. Peygamberimiz'in (sav) babasının adı, annesinin adı,
süt annesinin adı sırası ile hangi seçenekte doğru olarak
yazılmıştır?
a) Ahmed-Amine-Halime

150.İlk gelen ayetlerden sonra vahiy bir müddet
kesilmişti. Vahyin kesildiği bu döneme ne denir?
a) Cahiliye dönemi
b) Fetret-i vahiy dönemi
c) Bi'setten önceki dönem
d)Bi'setten sonraki dönem
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151. Vahiy belli bir müddet kesildikten sonra Cebrail (as)

157.

tekrar gelerek vahiy getirmeye başladı. İşte bu ikinci
dönemde ilk inen sûreler hangileridir?
a) Müddessir ve müzzemmil sûreleri

ayrıldığında emanetleri yerlerine vermesi icin hangi
sahabiyi kendi yatağında bırakmıştı?
a) Hz. Ömer b) Hz. Ali c) Hz. Zeyd b. Harise d) Hz. Hanzala

b) Bakara sûresi ve emenerrasulü
c) Felak ve Nas sûreleri
d) Ikra sûresi
152. Peygamberimiz Hz. Muhammed ilk dönemde
peygamberliğini güvendiği kişilere söylüyor ve onları
İslam'a davet ediyordu. Bu ilk müslümanlar arasında
kadınlardan Hz. Aişe, büyük erkeklerden Hz. Ebu Bekir,
çocuklardan Hz. Ali, kölelerden ise Zeyd b.Harise
bulunuyordu.
Ilk müslüman olanlarla ilgili verilen isimlerden hangisi
yanlış verilmiştir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Aişe
c) Hz. Ebu Bekir
d) Zeyd b. Harise
153. Peygamberimiz üç yıl gizli davet yaptıktan sonra,
gelen vahiy üzerine açıktan davet etmeye başlamıştır. Bu
davet
için
Peygamberimiz
Mekkelilere
nerede
seslenmiştir?
a) Safa tepesinde
c) Hacerül Esved tepesinde

Peygamberimiz,

hicret

etmek

icin

evinden

158. Peygamberimizin (sav) hicret yolculuğunda ilk
saklandığı yer neresidir?
a) Hira Dağı
b) Sevr Mağarası
c) Uhut Dağı
d) Ebu Kubeys Dağı
159. Peygamberimiz hicret anında ilk Cuma namazını
nerede kıldırdı?
a) Kuba'da
b) Medine'de
c) Ranuna Vadisi'nde
160.

Peygamberimiz

d) Mescidi Haram'da
(sav)

Medine'ye

vardığında,

Peygamberimizi herkes kendi evinde misafir etmek
istiyordu. Kendisine kalacak yer yapılıncaya kadar
Peygamberimizi yedi ay
kimdir?
a) Mus'ab b. Umeyr
c) Zeyd b. Sabit

evinde misafir eden sabahe
b) Muaz b. Cebel
d) Ebu Eyyüb el Ensari

161. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeden önce
Medine
şehrine
…..........
denirdi.
Boş
yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Yesrib
b) Kuba
c) Taif
d) Beni Kureyza

b) Merve tepesinde
d) Kabe'nin üzerinde

154. Mekke'de İslam'a davet açıktan açığa yapılmaya
başladıktan sonra, her geçen gün müşriklerin tepkisi
artıyor, Mekke müslümanlar için artık yaşanılmaz hale
geliyordu. İşte bu zorluklar sebebiyle ilk hicret .............

162.
1-İlk eşi Hz. Hatice'dir. Hz.Hatice ölünceye kadar 25
yıl onunla evli kalmıştır.
2-Ev işlerinde ailesine yardım ederdi.

yılında .............. gerçekleşti.
Aşağıda verilenlerin hangisi yukarıdaki boşlukları doğru

3-Enes b. Malik, Peygamberimizin evinde büyümüş,
kendi anne babasına "Peygamberimiz'den (sav) daha

olarak tamamlar?
a) Hicretin altıncı - Habeşistan'a

şefkatli birisini görmedim" demiştir.
4-Aile bireylerine çok önem verir „sizin en hayırlınız

b)Bi'setin

(Peygamberliğin)

beşinci

ve

altıncı

-

Habeşistan'a
c) Peygamberliğin onbeşinci -Medine'ye
d) 622 - Medine'ye

hanımına en iyi davrananınızdır“ buyurmuştur.
Peygamberimiz (sav) ile ilgili verilen bilgilerin hangisi
yanlıştır?
a)4
b)2
c)1
d)Hicbiri

155. Peygamberimiz, peygamberliğin ilk yıllarında gizli
davet yapıyor, sahabe efendilerimizden birinin evinde
gizlice toplanıyorlar ve orada ibadet ediyorlardi. Evinde

163. İslamiyetten önce Arap toplumu genellikle putlara
tapıyorlardı. Kabe'nin içini de putlarla doldurmuşlardı.

gizlice toplanılan bu sahabe efendimiz kimdir?
a) Ebu Bekir b) Ebu Cendel c) Erkam d) Mus'ab b.Umeyr

Yaklaşık olarak Kabe'de ne kadar put vardı?
a) 60 civarında
b) 260 civarında
c) 160 civarında
d) 360 civarında

156. Hüzün yılında üst üste yaşadığı olumsuzluklar
sebebiyle Efendimiz üzgündü. Belki de morale ihtiyacı
vardı. Tam da böyle oldu ve Yüce Rabbimiz O'nu bir

164. Peygamberimiz'in (sav) soyu hem anne hem de baba
tarafından hangi peygambere dayanmaktadır?
a) Yusuf
b) Musa
c) Ibrahim
d) Nuh

gün Mescid-i Haram'ın yanında yorgunluktan
uyuyakaldığı bir anda Onu katına çağırdı. Gece

165. İslamiyetten önce Yemen'den filleri ile gelerek

yolculuğu da denilen bu olağanüstü olay nedir?
a) Isra ve Mirac
b) Kadir gecesi
c) Beraat gecesi
d) Regaib gecesi

Kabe'yi yıkmaya çalışan kişi kimdir?
a) Ebu Cehil
b) Yemen Valisi Ebrehe
c) Herakliyüs
d)Yemenli Veysel Karani
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10. Aşağıdakilerden hangisi bedenimize karşı olan

AHLAK BÖLÜMÜ SORULARI
1. İnsanın güzel, doğru ve iyi davranışlarda bulunması,
çirkin, yanlış ve kötü davranışlardan uzak durmasına ne
ad verilir?
a) İman

görevlerimizden değildir?
a) Bulaşıcı hastalık olan yerden kaçmak.
b) Alkol kullanmak, sigara içmek.
c) Zararlı yiyecekleri yememek.
d) Gerekli aşılarımızı zamanında vurdurmak.

b) Din

c) İslam

d) Ahlak

2. Huysuz olan ve kötü davranışlarda bulunan
kimselere……………………………………..denir.
Boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ahlaklı
b) Dinsiz
c) Ahlaksız d) İmansız
3. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka örnektir?
a) Adalet
b) Ağırbaşlılık
c) Alçakgönüllülük

d) Hepsi

4. Rasulullah(sav) buyurdu ki: "Sizin bana en sevimliniz
ve
kıyamet
günü
bana
en
yakınınız,
…………………………. ."
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) En çok namaz kılanınızdır.
b) En çok oruç tutanınızdır.

11. Ahlaklı insanda aşağıdaki özelliklerden hangisi
bulunmalıdır?
a) Teşekkür etmek
b) Sövmek
c) Yalan söylemek
d) Kin gütmek
12. Aşağıdakilerden hangisi maddi temizliğe girmez?
a) Kalp temizliği
b) Giyecek temizliği
c) Yiyecek temizliği
d) Çevre temizliği
13. Hangisi manevi temizliktir?
a) Beden temizliği
b) Akıl temizliği
c) Elbise temizliği
14.

Aşağıdakilerden

d) Çevre temizliği
hangisi

manevi

kirlenme

çeşitlerindendir?
a) Sadece kendimizi düşünmek
b) Tırnaklarımızın uzun olması
c) Giysilerimizin kirli olması
d) Eşyalarımızın dağınık olması

c) En çok zekat vereninizdir.
d) Ahlakı en güzel olanınızdır.
5. Bu sıfatlardan hangisi bir müslümanda olamaz?
a) Riya/Gösteriş
b) Cömertlik
c) Cesaret
d) Çalışkanlık

15. Aşağıdakilerden hangisi manevi bir iyiliktir?
a) Fitre ve zekat vermek
b) Insanlara yardım etmek

6. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir müslümanda
bulunamaz?
a) Nezaket
b) Kibir

16. Aşağıdakilerden hangisi maddi bir iyiliktir?
a) Büyüklere saygı küçüklere sevgi duymak

c) Fedakarlik

c) Hastalara ilaç almak

d) Ana babaya iyilik

7. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber (sav) Efendimize
karşı görevlerimizden değildir?
a) Adı anılınca Sallallahu aleyhi ve sellem diyerek O´na
dua etmek
b) O´nun son peygamber olduğuna inanmak.

hangisi

Kuran´a

d) Din kardeşlerinin hakkında iyi zan beslemek
17. Aşağıdakilerden hangisi ahlakın tanımı içine girmez?
a) İyilik yapmak
b) Güzel huylu olmak
d) Kötülükten uzak durmak

18. Aşağıdakilerden hangisi yeme-içme konusundaki
ahlak kurallarından değildir?
a) Yemeğe bismillah diyerek baslamak

d) Her gece teheccüd namazı kılmak
Aşağıdakilerden

b) Zekat ve sadaka vermek
c) Müminlere dua etmek

c) Bilgili olmak

c) O´nu her açıdan kendimize örnek almak
8.

d) Güler yüzlü tatlı sözlü olmak

karşı

görevlerimizden değildir?
a) Kuran´ın Allah´in (cc) gönderdigi son kitap olduğuna
inanmak.
b) Kuran´ı kurallarına göre okumak
c) Kuranı çocukların yetişemeyeceği yüksek bir yere
koymak.
d) Manasını anlamaya çalışmak, okurken ve dinlerken
saygılı olmak,
9. Dengeli beslenmek, sağlığımızı korumak, temizliğe
dikkat etmek kime karşı görevimizdir?
a) Ailemize karşı
b) Peygamberimize karşı
c) Çevremize karşı
d) Kendimize karşı

b) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak
c) Sağ elimizle yiyip icmek
d) Başkalarını tiksindirecek davranışta bulunmak
19. Konuşurken nelerden uzak durmalıyız?
a) Başkasının sözünü kesmek
b) Birinin sırrını başkasına söylemek
c) Yüksek sesle konumsak
d) Hepsi
20. Aşağıdakilerden hangisi, İslamın esasen güzel ahlak
olduğunu belirtir?
a) Temizlik imanın yarısıdır.
b) Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
c) Güler yüz sadakadır.
d) Bizi aldatan bizden değildir.
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21. Bize ahlaki davranışları öğreten en etkili kişi kimdir?
a) Peygamberimiz(SAV)
b) Arkadaşlarımız

35.Aşağıdakilerden

hangisi

vatan

kaynaklanmaz?
a) Kanunlara saygılı olmak

c) Aile büyüklerimiz

b) Vergi vermemek

d) Kitaplar

c) Tarihini geçmişini tanımak, tanıtmak
d) Vatanını sevip, kalkınmasına çalışmak

22. Allah´ın (c.c.), helalleşmeden affetmeyeceği günah
hangisidir?
a) Içki içmek
c) Oruç tutmamak

b) Yalan söylemek
d) Kul hakkı yemek.

23. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girer?
a) Hırsızlık
b) Namaz kılmamak
c) Hacca gitmemek

d) Tembellik

24. Aşağıdakilerden hangisi maddi kul hakkına girer?
a) Alay etmek
b) Gıybet etmek
c) Hased etmek
d) Adam öldürmek
25. Aşağıdakilerden hangisi ahlakın konuları arasına
girmez?
a) Affetmek
b) Doğru sözlü olmak
c) Peygamberlere inanmak

d) Dürüstlük

26. Güzel ahlakın karşıtı nedir?
a) Haksızlık
b) Merhametsizlik
c) Yardım severlik
d) Kötü ahlak
27. Sevgi kavramının karşıtı nedir?
a) Saygı b) Bencillik
c) Hased

d) Nefret

28. Iyilik kavramının karşıtı nedir?
a) Acımasızlık
b) Yardımseverlik
c) Kötülük
d) Yalancılık
29. Din kardeşinin arkasından, onun hoşlanmayacağı
şekilde konuşmaya ne denir?
a) Iftira b) Lakap takma c) Gıybet
d) Hased
30. Aşağıdakilerden hangisi manevi kul hakkına girer?
a) Rüşvet almak
b) Lakap takmak
c) Hırsızlık

d) Dövüsmek

31. Zulüm kavramının zıddı nedir?
a) Yalancılık
b) Haksızlık yapmak
c) Iftira etmek
d) Adalet
32. Adalet denilince 4 halifeden ilk akla kim gelir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ömer
c) Hz.Ebubekir

d) Hz. Osman

33.Hangisi kardeşler arasındaki görevlerden değildir?
a) Kardeşler arasında sevgi ve birlik

sevgisinden

36. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Anne babaya sadece onsekiz(18) yaşına kadar iyilik
yapmak
b) Onlardan izinsiz bir yere gitmemek
c) Onlara tatlı sözlü, güler yüzlü davranmak
d)Öldüklerinde onlara dua edip,onlar adına hayır
yapmak.
37. Akraba ve komşularımıza karşı
nelerdir?
a) Onlara sevgi saygı göstermek
b) Onları unutmamak, hediye vermek

görevlerimiz

c) Öldüklerinde cenazesine katılmak
d) Hepsi
38. Eşler arasında, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Eşler arasında sevgi, saygı ve nezaket olmalıdır.
b) Eşler ailenin geçimini helal yoldan sağlamalıdır.
c) Evin erkeği bağırıp çağırsa, eve geç gelse bile, hanımı
beyine itaat etmelidir.
d) Eşler dini görevlerini yapmalı, çocuklarına da öğretip
yaptırmaya çalışmalıdır.
39. Peygamberimiz için hangisi söylenemez?
a) Gençlik döneminde bile Muhammed-ül
(Güvenilir Muhammed) denilirdi.

b) Azılı düşmanlarını affetmez mutlaka cezalandırırdı.
c) Kendisine gelen hediyeleri hemen dağıtır,´´Ben
dağıtıcıyım veren Allah´tır" derdi.
d) Kendi işini kendi yapar, kimseye yük olmazdı.
40. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sadece büyüklere değil, çocuklara da selam verilmeli
ve selamı alınmalıdır.
b) Çocukların büyüklere selam vermesi gerekmez.
c) Eve girince evdekilere selam vermek gerekir.
d) Selam müslümanlarin birbirine karşı görevlerindendir.
41 . Sözümüzde durmamız niçin önemlidir?
a)Allah insanlardan sözlerinde dırmalarını istediği ve

b) Miras, para ve mal gibi konularda kardeşler arasında
haksızlık yapmamak

bunun dürüslüğün en önemli şartı olduğu için.
b)Sözünde durmayan insanlara kimse bir

c) Kız kardeşlere mirastan bir şey verilmez
d) Büyükler küçükleri korumalıdır

vermeyeceği için.
c) Sözümüzde durmazsak dilimiz kuruyacağı için.

34. Başkasında olan nimetin onda değil sadece bizde
olmasını istemek neyin tarifidir?
a) Hased
b) Kin
c) Gıbta

d) Kibir

Emin

şey

d) Hiçbiri.
42. Bir haksızlığa uğradığımızda aşağıdakilerden
hangisini hissetmeyiz?
a) Üzülürüz b) Öfkeleniriz c) Seviniriz d) Hiçbiri
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43.

Başkalarına

haksızlık

yapan

insanlarla

ilgili

d) Hiçbiri...

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bu tür insanları Allah da insanlar da sevmez.

51. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hoşgörülü

b) Bunlar kötü insanlardır.

ve bağışlayıcı kişilerle ilgili sözlerinden değildir?
a) Kim insanlara merhamet etmezse Allah da ona
merhamet etmez.

c) Bu insanlara iyilik yapılabilir.
d) Bu insanlara asla iyilik yapılmamalıdır.
44. Birine karşı beklenmedik yardım yapan insanlarla
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bu insanlar iyi müslümanlardır.
b) Bu insanlar nerede ve ne zaman yardım yapılacağını
bilmeyen insanlardır.

gerekir.
“Adalet

mülkün

b) Mümin hem başkalarıyla iyi geçinen hem de
kendisiyle iyi geçimilen kimsedir.
c) Allah affetmeyi bilen kulunun değerini artırır.
d) Affeden kişiler haklarını koruyamayan

zayıf

kişilerdir.

c) Bu insanlar herkes tarafından sevilir ve saygı görür.
d) Bu insanları örnek almak ve onlar gibi davranmak
45.

c) Hatalar karşısında katı bir tutum sergilemek.

temelidir.”

Sözünden

ne

anlıyorsunuz?
a) Adalet olmazsa devlet dahil her şey düzensizleşir.

52. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü ve bağışlayıcı
kişilerin Kur’anda bahsedilen özelliklerinden değildir?
a) Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar.
b) Öfkelerini yenerler.
c) İnsanları affederler.
d) Allah, yolunda iyilik edenlerden hoşlanmazlar.

b) Adalet olmazsa da olur.
c) Adalet arada sırada lazımdır.
d) Adalet önemsizdir.
46. Yardımlaşma aşağıdaki kelimelerden hangisiyle
ilişkili değildir?
a) Bağış
b) Cömertlik
c) Hayırseverlik
d) Cimrilik
47. Bir arkadaşınızla yaptığınız bir program için belli bir
saaatte buluşmak üzere anlaştığınızı hayal ediniz.
Arkadaşınız randevuya gelmedi ve herhangi bir haberde
vermedi. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini
yapmamak gerekir?
a) Aynısını ona yapmak
b) İlk fırsatta konuyu kendisiyle konuşmak ve yaptığının
yanlış olduğunu söylemek.
c) Onu affetmek
d) Buluşma yerinde biraz bekledikten sonra oradan
ayrılmak.

53. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin insanları
etkileyen ve peygamberimizin anlattığı hakikatlere
inanmalarını kolaylaştıran husulardan değildir?
a) İnsanlara karşı şefkatli ve merhametli oluşu.
b) Yumuşak huyluluğu.
c) Hata yapanları hemen cezalandırmaktan kaçınması.
d) Hata yapanları cezalandırma acele davranması.
54. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşmanın doğal
sonuçlarından biri değildir?
a) Birlik beraberlik duyguları gelişir.
b) Kardeşlik anlayışı yaygınlaşır.
c) Toplumda iş bölümü yapılamaz,

dayanışma

sağlanamaz.
d) Kin, kıskançlık ve düşmanlık gibi kötü duygular
engellenmiş olur.

48. “Affetmek büyüklüktür” sözünden ne anlıyorsunuz.

55. Aşağıdakilerden hangisi muhtaç birine yardım
yaparken dikkat etmemiz gereken husularla ilgili doğru

Buradaki büyüklük kelimesiyle kastedilen nedir?
a) Affedebilen insanlar büyük ruhlu insanlardır.

değildir?
a) Yardım ettiğimiz kişiden iyilik, mükafat ve övgü

b) Affeden insanlar yaşlı kişilerdir.
c) Affeden insanlar uzun boylu olurlar.
d) Hiçbiri
49. Affetmek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur’an müminlere affetmeyi öğütler.
b) Affedenleri Allah sever.
c) Affetmektense cezalandırmak daha iyidir.
d) Affedici insanlar huzurlu insanlardır.
50. Hoşgörülü olmak ne demektir?
a) Anlayışla karşılayabilmek, müsamahakar davranmak.
b) Çok kızmak, sinirlenmek.

beklemeliyiz.
b) Yardımı başa kakmamalıyız.
c) Sevdiğimiz şeylerden vermeli, işe yaramayan şeyleri
vermemeliyiz.
d) Yardımı hakedenlere ve utandıkları için isteyemeyen
kişilere yapmalıyız.
56. Aşağıdakilerden hangisi munafığın anlamıdır?
a) Aslında inanmadığı halde inandığını söyleyerek
mümin görünen kişi.
b) Her konuda yalan söyleyen kişi.
c) Başkalarının haklarına riayet etmeyen kişi.
d) İnsanlarla kırıcı münasebetlerde bulunan kişi.
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d) Zorluk ve sıkıntı karşısında inançlarını ve kimliklerini

57. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin münafığın
alametleri olarak bize bildirdiği özelliklerden değildir?
a) Konuşunca yalan söyler
b) Söz verince sözünde durmaz.
c) Kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet eder.
d) Sürekli mal mülk biriktirir.
58. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Kur’an’da verilen
"sözle ilgili" buyurduğu hususlardan biri değildir?
a) Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.
b) O müminlerki emanetlerine ve verdikleri sözlere

inkar etmeleri.
64. Özü sözü bir, adil, kendisiyle ve çevresiyle barışık,
ihtiyaç sahiplerine yardımcı olan insanlara ne denir?
a) Güzel ahlak sahibi
b) Kötü huylu
c) Savurgan
d) Hiç biri
65. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak

riayet ederler.

gönderilmiştir.

c) Verdiği sözden dönen kendi zararına dönmüş olur.
d) Verdiği sözde duranlar uyanık ve akıllı kişiler

b) Dindar olmak için güzel ahlaklı olmaya gerek yoktur.
c) Dinimizin bütün emir ve yasakları güzel ahlaklı

değildir.

olmamızı sağlamak içindir.
d) Dinimiz insanların güzel ahlak sahibi olmalarını ister.

59. Ağaşıdakilerden hangisi adaletin anlamlarından
değildir?
a) Adalet, tutarlı ve dengeli davranmaktır.

66. Aşağıdakilerden hangisi güzel davranışlardandır?
a) Sigara içmek
b) Dedikodu yapmak

b) Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermektir.
c) Adalet, her şeyi yerli yerine koymaktır.
d) Adalet, zulüm yapmakla ilşkili değildir.

c) Yaşlılara yardım etmek

d) İsraf yapmak

67. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Din, güzel ahlaklı olmayı öğütler.

60.
Aşağıdakilerden
hangisi
şahitlik
yaparken
gözetmemiz gereken ilkelerden değildir?
a) Yakınlarınızın aleyinde de olsa Allah için şahitlik
edin.
b) Hakkında şahitlik yapacağınız kişiler zengin veya
fakir de olsalar adaletten ayrılmayın.
c) Adaleti ayakta tutmakta nefsinize uymayın.

b) İnsanların en değerlisi ahlakı en iyi olandır.
c) Allah, ahlaklı insanları sever
d) Ahlaklı olmayan kişiler herkes tarafından sevilir.
68. Aşağıdakilerden hangisi dinimize uygun bir davranış
değildir?
a) Çalışmak
b) İnsanları sevmek

d) Şahitlik yaparken akrabalarınızı koruyun.
61. Ahlakla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ahlak, asla değişmez.
b) İnsanlar kendilerini eğiterek güzel ahlaklı olabilirler.

c) Sadece kendini düşünmek
d) Temiz olmak
69. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak helaldir?
a) Hayvanlara eziyet etmek

c) Ahlakın güzel olması bedenin ve elbisenin güzel

b) Anne babaya karşı gelmek

olmasından daha önemlidir.
d) Ahlak, insanı güzelleştirir.

c) Çalışarak geçimini sağlamak
d) Hırsızlık yapmak

62. Aşağıdakilerden hangisini
güzelleşmiş olur?
a) Dişlerimizi fırçalamak.
b) Banyo yapmak.
c)

yaparsak

ahlakımız

70. Aşağıdakilerden hangisi güzel davranışlara örnek
değildir?
a) Yerde gördüğümüz bir çöpü alıp çöp kutusuna atmak.
b) Karşıdan karşıya geçen bir yaşlıya yardım etmek.

Tevbe ederek kötü alışkanlıklarımızı bırakmak.

c) Yiyeceğimizi arkadaşımızla paylaşmak.

d) Hiçbiri

d) Bizden başarılı birisini kıskanmak.

63. Aşağıdakilerden hangisi özveri dendiğininde aklımıza

71.

başta peygamberimiz olmak üzere İslamın ilk
dönemlerinde yaşanan zorluklara göğüs geren sahabe

davranıştır?
a) İnsanları küçümsemek

efendilerimizin gelmesinin sebeplerinden biri değildir?
a) Mekke döneminde yaşanan işkenceler karşısında taviz

b) Saygısızlık yapmak
c) Yalan söylemek

vermeden sabretmeleri.
b) Boykot
edildiklerinde
dayanmaları

için

Aşağıdakilerden

hangisi

sevap

ve

güzel

bir

d) Anne-babanın sözünü dinlemek
açlık

ve

yoksulluğa

c) Hicret etmeleri istendiğinde mallarını mülklerini
bırakıp inançları uğrunda vatanlarını terketmeleri.

72. Dostluk ve kardeşliği gerçekleştiremeyen toplumları
hangi tehlike beklemektedir?
a) Birlik ve beraberlik
b) Yok olma ve çökme
c) Yardımlaşma ve dayanışma d) Büyümek ve gelişmek
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73. Hz. Ömer denilince ilk akla gelen ahlâki kavram,
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adalet
b) Dostluk
c) Kardeşlik

82. Kişinin kendisini hüner, şeref, servet ve başarı
bakımından
tanımlanan

d) Yardımseverlik

74. Aşağıdakilerden hangisi sevdiklerimize
sevgimizi gösteren bir davranış olamaz?
a) Arkadaşlarımıza gülümsemek
b) Sevdiklerimize yardım etmek

karşı

üstün görüp, beğenmesi şeklinde
ahlaki
zafiyet
aşağıdakilerden

hangisidir?
a) Gıybet
c) Tevazu

b) Kibir
d) Hoşgörü

83. Aşağıdakilerden hangisi sabrın tanımıdır?
a) Bir olay karşısında sevinmek.

c) Anne-babamızın sözlerini dinlemek
d) Kardeşlerimizin kalbini kırmak

b) Bir kimsenin sırrını başkalarına söylemektir.
c) Bir bela veya istenmeyen bir durum karşısında ilk anda
gösterilen dayanma gücüdür.

75.

Aşağıdakilerden

hangisi

din

ile

güzel

ahlak

arasındaki ilişkiyi açıklamaz?
a) Din, güzel ahlakın kaynağıdır.

d) Başkalarına acımak, onların üzüntüsünü paylaşmaktır.
84. İyi niyetli ve iyi düşünceli olma hali, insanlar ve
olayların hakkında değerlendirmelerde bulunurken,
olabildiğince iyi niyetli davranmak ve hayra

b) Din ve güzel ahlak birbirinden ayrı konulardır.
c) Din, güzel ahlakın insan davranışlarına yerleşmesine
yardımcı olur.

yormaya ne ad verilir?
a) Hüsn-ü zan

b) Tevekkül

d) Dinin en önemli amaçlarından biri, insana güzel ahlak
kazandırmaktır.

c) Su-i zan

d) Sabır

76. Emanete sahip çıkmak, aşağıdaki
özelliklerinden hangisiyle yakından ilgilidir?
a) Zenginlik
b) Güvenilirlik
c) Kardeşlik

kişilik

d) Yardımseverlik

77. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla aramızda
karşılıklı sevginin oluşmasını engeller?
a) Onlarla selamlaşmak
b) Hediyeleşmek
c) Eşyalarımızı paylaşmak
d) Kendimizi beğenmişlik yaparak, sürekli kendimizden
söz etmek

85. Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın, çocuklarına
karşı görevlerinden biri değildir?
a) Çocuğuna güzel bir ad koymak.
b) Çocuklarını iyi terbiye etmek.
c) Çocukları arasında adaletle muamele etmek.
d) Çocuklarının her isteğini hemen yerine getirmek.
86. Kendini beğenmişliğin diğer adı nedir?
a) Hoşgörü
b) Sabır
c) Kibir
d) Tevazu
87. En güzel hoşgörü örneği kimdir?
a) Yunus Emre
b) Hz. Muhammed
c) Mevlana

78. “Bir Müslüman’ın bir Müslüman’a üç günden fazla
küs durması helal değildir” hadisi hangi konuyla
ilgilidir?
a) Adaletli olmak gerekir
b) Alçakgönüllü olmak gerekir
c) Emanetleri korumak gerekir.

d) Hz. Ali

88. İslâm ahlâkında en temel sevgi hangisidir?
a) Anne-baba sevgisi
b) Peygamber sevgisi
c) Hayvan sevgisi

d) Allah sevgisi

89. Yapılan iyiliğin kıymetini bilmek, söz ya da
hareketlerimizle teşekkür etmeye ne ad verilir?
a) Tevekkül
b) Şükür

d) Müslümanlar kardeştir.

c) Sabır

d) İffet

79. Bir kimseye yapmadığı bir şeyi yaptı diye söylemek ve

90. Aşağıdaki Hadis-i Şeriflerden hangisi din ve ahlak

insanlara duyurmak şeklinde tanımlanan ahlaki
kusur ve kötülüğe ne ad verilir?
a) İftira
b) Gıybet
c) Kibir d) Tevazu

arasındaki ilişkiyi en güzel biçimde anlatır?
a) Zekât, İslam’ın köprüsüdür.
b) Müslüman, elinden ve dilinden başkasının güvende

80. Aşağıdakilerden hangisi söz ile yapılan kötü ahlaki
davranışlardan değildir?
a) Tevazu b) Yalan c) Şaka d) Gıybet
81. “Her şeyi yerli yerine koymak, hak edenin hakkını,
eksiksiz vermek” diye tarif edilen, ahlaki davranış
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adalet
b) Cömertlik
c) Hoşgörü

d) İffet

olduğu kimsedir.
c) Oruç, sabrın yarısıdır.
d) Kıyamet günü ilk sorulacak ibadet namazdır.
91. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ahlaklı olmak dindar olmanın koşullarından biridir
b) İbadetlerin güzel ahlaklı olmamıza bir katkısı yoktur
c) Allah, peygamberimizi örnek almamızı istemiştir
d) Kuran ahlak ilkeleri göstererek bunlara uyulmasını
istemiştir.
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92. Aşağıdakilerden hangisi Müslüman insana yakışan
davranışlarla ilgili olan ayetlerden biri değildir?
a) “İnsan ancak çalıştığının karşılığını alır.”
(Necm Suresi, 39)

98. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)
Üstün
özelliklere
sahipsek
küçümseyebiliriz

başkalarını

b) Kişinin başkasını küçük görmesi günahtır.

b) “… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”
(Hud Suresi, 112)

c) Yaratılanı yaratandan dolayı hoş görmeliyiz
d) Allah katında en üstün olan, Allah'a en çok saygı

c) “Ey İnananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah,
muhakkak ki sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Suresi,

gösterendir.
99. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler!

153)
d) “Her canlı ölümü tadacaktır.” (Al-i İmran, 185)

Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?...”
Bu ayet bizleri hangi ahlaki tutum ve davranış

93. "Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende
olduğu kimsedir."
Yukarıdaki hadiste olgun bir Müslüman olmanın
şartlarından
biri
verilmiştir.
Aşağıdaki
davranışlardan hangisi bu hadiste anlatılan güzel
bir Müslüman'a yakışmayan davranışlardan
biridir?
a) Başkalarının malını haksız yere almak
b) İnsanlara değer vermek
c) Konuştuğu zaman doğruyu söylemek
d) Emanete sahip çıkmak
94. Güvenilir olmakla ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Güvenilir kimselerden oluşan toplumda huzur ve
mutluluk vardır

konusunda uyarmaktadır?
a) Kardeşlik
c) Alçak gönüllülük

b) Sözünde durmak
d) Hoşgörü

100. “Ey İman edenler! Ev sahibinden izin istemedikçe ve
onlara selam verip yakınlık kurmadıkça kendinize ait
olmayan evlere girmeyin.’ (Nur,27.ayet) Bu
kazandırılmak
istenen
ahlaki
davranış
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yardımseverlik
b) Görgü kurallarına uymak
c) Güzel söz söylemek
d) Adaletli olmak
101. Aşağıdakilerden hangisi görgü ve ahlak kurallarına
uygun değildir?
a) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermek

b) Güvenilir kimse toplumda sevilir ve sayılır
c) Güvenilir olmak insanın toplumdaki değerini artırır

b) Konuşan kişinin sözünü kesmeden dinlemek
c) Birisiyle karşılaştığımızda selam vermek

d)Sadece Müslümanlara
zorundayız

d) Başkalarının evine kapıyı çalmadan girmek

karşı

güvenilir

olmak

95. ‘Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi
ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi
bakımından daha güzeldir.’ (İsra suresi 35)
Yukarıdaki
ayetin
konusu
aşağıdakilerden
hangisidir?
a) İnsanlara yardım etmek
b) Allah’a şükretmek
c) Dürüst ve adaletli olmak
d) Hoşgörülü olmak
96. Emanetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Bedenimiz Allah’ın bize bir emanetidir, onu en iyi
şekilde korumalıyız
b) İnananlar, emanetlerine sahip çıkarlar
c) Emanete ihanet eden kişilere saygı duyulur
d) Sağlığımız, aklımız, görevlerimiz bize emanettir
97. “Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştir.”
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda verilen Ayetteki
kardeşliğe uygun olan bir davranış değildir?
a) İhtiyacı olan kişilere yardım etmek
b) Paylaşmak
c) Zor durumda olanları görmemezlikten gelmek
d) Güler yüzlü olmak

ayette
biçimi

102. "Güzel davranışlarda
eresiniz..." (Hac suresi-77)

bulunun

ki

kurtuluşa

Aşağıda verilenlerden hangileri yukarıda verilen
ayete göre yanlış bir davranıştır?
a) Telefonu açtığımızda efendim diyerek hitap etmek
b) Misafirliğe gideceğimiz kişilere önceden haber vermek
c) Kendimizden büyük birisine siz diyerek hitap etmek
d) Hastaları ziyaret ettiğimizde yüksek sesle konuşmak
103. Aşağıdaki ifadelerden hangisi görgü ve ahlak
kurallarına göre yanlıştır?
a) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.
b) Yemeğe Besmele ile başlamak.
c) Yemeği yapana teşekkür etmek.
d) Lokmayı çiğnemeden yutmak.
104. Aşağıdaki ifadelerden hangisi görgü ve ahlak
kurallarına göre yanlıştır?
a) Konuşmalarımızda samimi ve içten olmalıyız.
b) Başkaları konuşurken dinlemesini bilmeliyiz.
c) Konuşmalarımızda yalan ve iftiradan sakınmalıyız.
d) Konuşurken argo ve kaba kelimeler kullanmalıyız.
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105. Aşağıdakilerden hangisi güzel ve ahlaki davranışlara

verilenlerden

hangisi

örnek olamaz?
a) Susamış bir köpeğe su vermek.

davranıştır?
a) Başlarken

bu

besmele

anlamda
çekmek,

olumsuz

bitince

bir

de Yüce

b) İnsanlarla bağırarak konuşmak.

Rabbimize hamd etmek

c) Acıkmış olan bir kediye süt vermek.
d) Arkadaşlarımızla eşyalarımızı paylaşmak.

b) Yemek sıcak ise soğuması için üzerine üflemek
c) Yemeğe büyüklerin başlamasını beklemek

106. İnsanın ruhuna doğruluk, çalışkanlık, sabır, edep ve
terbiye gibi güzel davranışlar yeleşirse o kişi ..............

d) Toplu yemek yerken acele etmemek ve herkesten önce
kalkmamak

şeyler

112. Bir müslüman olarak hayatın her alanında dikkat
etmemiz gereken ahlak kurallarımız vardır. Aşağıda

olur. Yalancılık, tembellik,
yerleşirse ............... olur.

kıskançlık

gibi

Yukarıdaki boş bırakılan yerleri hangisi doğru
olarak tamamlar?
a) Güzel - Kötü

verilenlerden

hangisi

konuşurken

yapılan

yanlış

davranışlardandır?
a) Faydasız şeyler söylemekten kaçınmak

b) Yakışıklı - Kötü ahlaklı
c) Güzel ahlaklı - Çirkin

b) Büyüklerin yanında yüksek sesle konuşmamak
c) Yalan konuşmamak

d) Güzel ahlaklı - Kötü ahlaklı
107. "Güzel ahlak sahibi olabilmemiz için ruhumuzu

d)Bir arkadaşımızın sırrını okuldaki arkadaşlarımıza
söylemek

..................... temizleyip, onların yerine ...........................

113. Peygamberimiz "Dikkat edin sizin kadınlarınız

yerleştirmemiz gerekir.
Boş bırakılan yerleri

üzerinde, onlarında sizin üzerinizde hakları vardır"
buyurarak eşler arasında görev ve sorumluluklarımızın

doğru olarak hangi

seçenekte verilenler tamamlar?
a) Kötü adamlardan - iyi adamlar
b) Kötü huylardan - iyi huylar
c) Kötü adetler - iyi adetler
d) Kötü arkadaşlardan - iyi arkadaşlar
108. "Allah'ın Rasülü'nde sizin için uyulması gerekli
güzel örnek vardır." Bu cümle hakkında en doğru ifade
hangi seçenekte verilmiştir?
a) Ayettir b) Kelamı kibardır c) Hadistir d) Sünnettir

olduğunu bildirmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden
hangisi bu kapsamda bir görev ve sorumluluk değildir?
a) Eşler arasında karşılikli sevgi, saygı olmalıdır.
b) Zamanı geldiğinde çocuklarımızı evlendirmeliyiz.
c) Eşler ailenin geçimini helal yollardan sağlamaya
calışmalıdır.
d) Dini ve

ahlaki

meselelerin

cocuklarımıza

öğretilmesinde eşler birbirlerine yardımcı olmalıdır.
114. Anne ve babaların evlatlarına karşı çocuklarında
anne babalarına karşı görev ve sorumlulukları vardır.

109. Güzel ahlaklı bir müslüman olarak Allah'a karşı,

Aşağıda verilenlerden hangisi

Peygamberimize karşı, içinde yaşadığımız topluma karşı
görevlerimiz vardır. Bu manada aşağıda verilenlerin

çocuklarına karşı sorumlulukları arasında değildir?
a) Çocukların dini ve ahlaki eğitim almalarını sağlamak.

hangisi peygamberimize karşı görevlerimiz arasındadır?
a) O'nun ismi anıldığında Celle Celâlüh deyip, saygımızı
ve hürmetimizi belirtiriz.
b) O'nun varlığına da birliğine de inanırız.
c) O'ndan bahsedildiğinde salavât-ı şerife getiririz.
d) O'nun sevgisini her şeyden üstün tutarız.

anne ve babaların

b) Çocuklarımıza güzel isimler koymak.
c) Onlara "Öf" bile dememek.
d) Çocuklar arasında ayrım yapmamak.
115. Aşağıda verilenlerden hangisi anne ve babalarımıza
karşı görev ve sorumluklularımızdan değildir?
a) Anne babaya daima iyi davranmak onlara dua etmek
b) Onlardan izinsiz bir yere gitmemek

110. İnsanin manevi hayatını, ruhunu besleyen güzel
huylar olduğu gibi, kişinin ruh dunyasını mahveden,

c) Anne ve babamızın akraba ve dostlarına da saygı ve
hürmet etmek

gönlünü karartan ve onu yaratılış gayesinden
uzaklaştıran kötü huylar ve davranışlar da vardır.

d) Helal haram ayrımı yapmadan, anne babamız ne
isterse yerine getirmek

Aşağıda verilenlerden hangisi iyi huylardandir?
a) Kıskançlık
b) Saygısızlık
c) Haya
d) Kibirlenmek, büyüklük taslamak
111. Yemek yerken ve su içerken bir müslüman olarak
uymamız gerek ahlak kurallarımız vardır. Aşağıda

116. "Eğer onlardan biri yada her ikisi senin yanında
ihtiyarlik çağına ulaşırsa sakın onlara "öf" bile deme"
Bu ayette saygı göstermemiz istenen kişiler kimlerdir?
a) Annemiz ve teyzemiz
b) Dedemiz ve ebemiz
c) Amcamız ve dayımız
d) Annemiz ve babamız
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117. Yemekten önce ............ yıkamalı, yemeğe başlarken

123. Ahlak kelimesi dilimize …........... geçmiştir ve

............... çekmeli, yemek bitince de ............ demeliyiz.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki boş yerleri en

…................. anlamına gelir. Cümlede boş bırakılan
yerleri aşağıda verilenlerden hangisi doğru olarak

doğru olarak tamamlar?
a) Yüzümüzü - besmele - yemeği pişirene teşekkür.
b) Yüzümüzü - euzü - elhamdülillah

tamamlar?
a) Osmanlıca'dan - gönül güzelliği
b) Arapça'dan - huy ve davranış özelliği

c) Ellerimizi yüzümüzü - besmele - doydum
d) Ellerimizi - besmele - elhamdülillah.

c) Farsça'dan - huy ve davranış özelliği
d) Acemce'den - davranış güzelliği

118. Aşağıdakilerden hangisi vatanımıza ve milletimize

124. Aşağıda verilenlerin hangisi İslam'ın temizlik

karşı görev ve sorumluluklarımızdan değildir?
a) Vergi vermek iyi bir şey değildir.
b) Ülkemizin birlik ve beraberliği için calışmalı ve

anlayışı ile bağdaşmaz?
a) Kalbin temizliği öncelikle iman ile mümkündür.
b) Aklın temizliği için Müslümanın akla zarar veren

gayret göstermeliyiz.
c) Vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı sevmeliyiz.

uyuşturucu ve içkiden uzak durması gerekir.
c) Abdest ve gusül gibi uygulamalar da dinimizin

d) Vatanımız ve milletimiz zor durumda kaldığında
hemen yardıma koşmalıyız.

ibadetlerle insana kazandırdığı temizlik anlayışının
örnekleridir.
d) Ben namaz kılmıyorum ama kalbim temizdir.

119. Aşağıdakilerden hangisi bir müslümana yakışmayan
bir davranıştır?
a) Anne ve babasının dost ve arkadaşlarını ziyaret edip,
hal ve hatırlarını sormak.
b) Başka insanların kusurlarını araştırmak.
c) Kötülük yapanları bagışlamak.

125. Aşağıda çevre temizliği ve sorumluluklarımızla ilgili
bilgiler verilmiştir. Verilenlerden hangisi bu konuyla
yakından ilgili değildir?
a) Müslüman kişi evde, okulda, camide, sokakta her
zaman ve mekanda temizliğe dikkat etmeli ve bulunduğu

d) Hastalanan akraba, arkadaş ve komşularımızı ziyaret

ortamı temiz tutmalıdır.

etmek.

b) Her gün dişlerini fırçalamayı unutmamalıdır.
c) Sokaklara tükürmemelidir.

120. "Bir müslümanın din kardeşi ile üç günden fazla
dargın durması helal olmaz" Bu ifade hakkında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu hadisi şeriftir.
b) Bu bir fetvadır.
c) Kelam-ı kibardır.
d) Hz. Ömer'in bir sözüdür.

d) Kullandığı bir eşyanın ambalajını yerlere atmamalıdır.
126. Çevre temizliği, kul hakkı ve emanet kavramları ile
de bağlantılı bir konudur. Çünkü canımız, çevremizdeki
doğal güzellikler, akar sular, hava vb. diğer nimetlerin

121. İslam ahlakının temelini ............. ile ........... teşkil
eder ve oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi

hepsi, Allah'ın bize verdiği emanetlerdir. Bu emanetlerde
bütün insanlığın hakkı vardır.

doğru olarak tamamlar?
a) Kuran - Kuran-ı Kerim

Bu anlamda aşağıda verilenlerin hangisi kul
hakkı meydana getiren bir davranıştır?
a) Bahçemizdeki ağaç yapraklarını, artıkları ve diğer
çöpleri yolun kenarına atmak.

b) Hadisi şerif - Peygamberimizin sözleri
c) Peygamberimizin örnek davranışları - Hadisi şerifler
d) Allah-u Teala'nın emir ve yasakları - Peygamberimizin

b) Çöplerin toplandığı zaman çöp bidonlarını yoldan

uygulamaları ve hadisleri

geçenlere zarar vermeyecek şekilde uygun yerlere
bırakmak.

122. Selam verme ile ilgili bir hadisi şerifte Efendimiz
(s.a.v.) "Önce selam sonra kelam" buyurmuştur. Bu

c) Doğal kaynakları kirletmeden, yerli yerinde kullanmak
d) Parasını ödesek bile kullandığımız suyu israf

hadisi şeriften çıkarılabilecek en anlamlı sonuç
hangisidir?
a) Bir yere girdiğimizde ilk önce selam demeliyiz

etmemek.

b) Bir yere girdiğimizde kelam ve selam etmeliyiz
c) Bir yere girdiğimizde önce selam vermeli sonra
konuşmalıyız
d) Bir yere girdiğimizde selamlaşmalıyız

127. Doğruluk, hak ve adalet bir müslümanın en önemli
vasıflarındandır. Aşağıdakilerden hangisi
kavramının zıttı olan kelimelerden değildir?
a) Hile
b) Yalancılık
c) Güvensizlik
d) Samimiyet

doğruluk
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128. Ey İman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve

132. Müslüman müslümanın .............. . Ona ...................

doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve
günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat

etmez. Onu yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını
giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Bu hadisi şerifi

ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. (Ahzab

aşağıda verilenlerin hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Arkadaşıdır - Kötülük
b) Dostudur - İhanet
c) Kardeşidir - Küfretmez
d) Kardeşidir – Kötülük

suresi 70-71. ayet)
Bu ayetten

aşağıdaki

bilgilerden

hangisi

çıkarılamaz?
a) Ayette Allaha karsşı gelmekten sakınmamız ve doğru

133. Hadisi şerifte Peygamberimiz (s.a.v) "Münafığın

söz söylememiz istenmektedir.
b) Rasulüne itaat etmesek de başarıya ulaşacağımız ifade

alameti
üçtür."
buyurmuşlardır.
Konuştuğunda
................. söyler. Söz verince sözünde ................. .

edilmektedir.

Kendisine bir şey emanet edildiğinde ....................... eder."

c) Yalan söylemez ve Allah'a karşı gelmezsek, Allah'ın
(c.c) işlerimizi düzelteceği anlaşılmaktadır.

Aşağıda verilenlerin hangisi bu hadisi şerifteki boş
bırakılan yerleri doğru olarak tamamlar?
a) iyi - açık sözlüdür - hıyanet
b) doğru - durur - kabul

d)
İşlerimizin
düzeltilmesi
ve
günahlarımızın
bağışlanması, Allah'a karşı gelip gelmediğimizle ilgilidir.
129. İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma)
üzere ................... . Ama günah ve düşmanlık üzere

c) doğru - durmaz - kabul
d) yalan - durmaz – hıyanet

................... Allah'a karşı gelmekten .................... çünkü
Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
Yukarıdaki iyilik ile ilgili ayeti kerimede boş

134. "Ey iman edenler! Akitlerinizi (söz verdiğinizde
sözünüzü) yerine getirin". "Yine onlar ki emanetlerine ve

bırakılan yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru
olarak tamamlar?
a) Koşun - yarışmayın - sakının
b) Yardımlaşın - koşmayın - uzaklaşın

verdikleri sözlere riayet ederler"
Yukarıda tırnak içinde iki cümle verilmiştir.

c) Yardımlaşın - olmayın - korkun
d) Yardımlaşın - yardımlaşmayın - sakının
130. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah-u Teala
adaletle davrananları ve adaleti
gözetenleri sever.
b) Allah-u Teala bozgunculuk edenleri, kibirlenenleri
sevmez.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu iki cümle hakkında
verilen en doğru bilgidir?
a) Cümlelerin her ikisi de ayettir.
b) Cümlelerin her ikisi de hadistir.
c) İlk cümle ayet, ikinci cümle hadistir.
d) İlk cümle hadis, ikinci cümle ayettir.
135. "Cömert kişi, Allah'a yakın cennete ...........,
insanlara ............... ve cehennem ateşinden .................. ."

cehenneme

Yukarıdaki hadisi şerifin anlam bütünlüğünü

atacağını bildirmiştir.
d) Günahta ısrar edenleri, nankörlük edip haddi aşanları

göz önüne aldığımızda boş bırakılan yerleri hangi
seçenekte verilenler doğru olarak tamamlar?
a) yakın - yakın - korkar.
b) yakın - yakın - uzaktır.

c) Yüce Allah israf edenleri

ebediyyen

Yüce Allah sevmez.
131. Kim insanlara .............. etmezse Allah da ona
............. etmez. Mümin hem başkalarıyla iyi ...............
hem de kendisiyle ...................... kimsedir. Bu hadisi

c) yakın -uzak - kaçar.
d) yakın - yakın - kaçmıştır.

şeriflerde boş bırakılan yerleri aşağıda verilenlerin
hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Merak - merak - konuşan - iyi konuşulan
b) İyilik - iyilik - oturan - iyi oturulan
c) Merhamet - merhamet - geçinen - iyi geçinilen
d) Dostluk - dostluk - geçinen - iyi geçinilen
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GENEL KÜLTÜR SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi bağlı bulunduğumuz DİTİB
(Diyanet Türk İslam birliği)’nin faaliyet alanlarından

9. Türkiye-Yunanistan ülke sınırı hangi nehir kabul
edilir?
a) Sakarya Nehri
c) Kızılırmak Nehri

b) Meriç Nehri
d) Aras Nehri

değildir?
a) Dinler ve Kültürler arası İlişkiler

10. Dünya ülkeleri arasında en çok Türkiye'de bulunan
ve uzay teknolojisi bakımından büyük önem taşıyan;

b) Kadınlara Yönelik faaliyetler

Balikesir-Bandırma ve Eskişehir-Kırka'da işlenen maden
hangi madendir?
a) Bor Madeni
b) Bakır Madeni
c) Kalay Madeni
d) Çinko Madeni

c) Basın ve Yayın Hizmetleri
d) Milli Eğitim ve Din Hizmetleri
2. Tag der offenen Moschee (Açık Kapı günü ) aşağıda
verilen tarihlerin hangisinde yapılmaktadır?
a) 4 Ekim
b) 3 Ekim c) 2 Ekim d) 1 Ekim
3. 2015 yılı Kutlu doğum haftası ana teması neydi?
a) “Hz. Peygamber, Birlikte Yaşama Ahlâkı ve Hukuku”
b) Hz. Peygamber, kardeşlik ahlaki ve kardeşlik hukuku
c) Hz. Peygamber ve insan onuru
d) Hz. Peygamber ve insan yetiştirme düzenimiz

11. Bütün dünya yüzeyinin Yüzde .......'ini denizler, yüzde
.......'unu da karalar oluşturur. boşluğa hangi rakamlar
getirilmelidir?
a) %69-%31
b) %71-%29
c) %70-%30
d) %72-%28

4. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) dini, sosyal,

12. Aşağıdaki ülkelerden Hangisinin Nüfusu Daha
Fazladır?
a) İspanya b) Fransa c) Almanya
d) İngiltere

kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve
Almanya genelindeki kendisine bağlı derneklerin bu tür

13. Cennet-Cehennem mağaraları hangi ilimizdedir?
a) Muğla
b) Hatay
c) Antalya
d) Mersin

faaliyetlerini koordine etmek amacıyla, hangi tarihte
kurulmuştur?
a) 05.07.1984
b) 05.07.1985
c) 05.07.1986
d) 05.07.1987

14. Aşağıdakilerden hangisi
değildir?
a) Viktor Hugo : Sefiller
b) Goethe: İtalya Seyahati

dünya

klasiklerinden

5. Aşağıda verilen şıklardan hangisi, DİTİB'in amaç ve

c) Dostoyevski : Suç ve Ceza

hedefleri arasında yer almaz?
a) Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve

d) Agatha Christie : Poiro'nun İlk Davaları
15. 26 Mayıs 1904'de İstanbul'da doğan, 25 Mayıs

bizzat icra etmek,
b) Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler

1983'de İstanbul'da vefat eden, Sakarya Türküsü, Allah
diyene, Kaldırımlar ve Allah'ın Sevgilisi şiirlerinin yazarı

kurmak,
c) Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu

kimdir?
a) Sezai KARAKOÇ

unutmadan yaşamasını desteklemek,
d) Almanya'da yaşayan cemaatimize
danışmanlık hizmetleri sunmak,

c) Necip Fazıl Kısakürek

b) M.Akif Ersoy
d) Karacaoğlan

psikolojik

16. 1922’de Konya’da doğmuş, orta öğrenimini ve
hafızlığını bitirdikten sonra, 1939 yılında ailesiyle

6. Ditib (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ) genel merkezi
nerededir?
a) Berlin
b) Hamburg
c) Köln
d) Hanover

bereaber Medine’ye hicret etmişti. Bu Gece, Cihada
davet, Efendim, Sen gibi şiirleri olan ve 05.02.2002

7. Aşağıda kameri aylar sırasıyla yazılmıştır. Boş

Mescid–i Nebevi’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze
namazından sonra Cennetü’l Baki’de toprağa verilen büyük

bırakılan ayları sırasıyla nasıl doldurabiliriz?
1) .................. 2) Safer 3) Rebî'ül-evvel 4) Rebî'ül-âhir
5) Cemâziyel evvel 6) Cemâziyel âhir 7) Receb 8) ............

Türk alimi kimdir?

9) Ramazan 10) Şevval 11) Zilka'de, 12) ..............
a) Şaban-Muharrem-Zilhicce

17. Dikdörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
a) 180
b) 90
c) 270
d) 360

b) Zilhicce-Muharrem-Şaban
c) Muharrem-Şaban-Zilhicce
d) Muharrem- Zilhicce -Şaban
8.
Aşağıdakilerden
hangisi
içinde
yaşadığımız
Almanya'da bulunan eyaletlerden biri değildir?
a) Saarland
b) Niedersachsen c) Thüringen d) Hannover

a) Tahir Büyükkörükçü
b) Ali Ulvi Kurucu
c) Bediüzzaman Said Nursi d) Süleyman Hilmi Tunahan

18. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi bir resim
formatını ifade eder?
a) .jpg
b) .exe
c) .xls
d) .txt
19. Ekoloji aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çevrebilim
b) Yerbilim c) Deprembilim d) Subilim
20. Topraktan çıkan doğal maddeye ne ad verilir?
a) Protein
b) Mineral c) Vitamin
d) Fotojen
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21. Hayatının büyük bölümünü hapiste geçiren ve 1990’lı

34.

yıllarda özgürlüğünü kazanarak ırkçı beyaz azınlığın
uzun süre yönettiği Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk

sıra dağlar gibi duranlarındır.
Cümlesinde sıra dağlara benzetilen kimlerdir?
a) Şehitler
b) Düşman

siyahi devlet başkanı seçilen lider kimdir?
a) Nelson Rolihlahla Mandela b) Kunta Kinte
c) Muhammed Es-Sahaf
d) Marten Luther King
22. 2014 Yılı Edebiyat alanı Cumhurbaşkanlığı kültür ve
sanat büyük ödülü kime verilmiştir?
a) Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi'ne
b) Prof.Dr.Engin Akarlı’ya

Bu vatan toprağın kara bağrında

c) Ormanlar

d) Şehirler

35. Darb-ı Mesel ne demektir?
a) Şiir
b) Atasözü c) Roman

d) Tiyatro

36. Kavgam adlı kitabın yazarı ünlü nasyonal sosyalist kimdir?
a) Hitler
b) Stalin
c) Mao
d) Lenin
37. Eskiden yaygın olarak bulunan ve genellikle 2 m.

c) Hülya Koçyiğit’e

yükseklikte

d) Niyazi Sayın’a

sadakasını koyduğu; ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçları
kadar aldıkları yerlere ne ad verilirdi?
a) Sedef Taşı
b) Giriftar
c) İmarathane
d) Sadaka Taşı

23. Edebiyat sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük nedir?
a) Yazın
b) Şiir
c) Roman
d) Skeç
24. Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
a) Akşehir Abideleri
b) Orhun Abideleri
c) Konya Kitabeleri
d) Manisa Kitabeleri

tepesi

çukur,

hayır

sahibi

insanların

38. Özgürlüklerine kavuşmak için Roma’ya baş kaldıran

25. Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk hükümdarı

100 bin kölenin başında savaşan ve aynı zamanda ünlü

hangisidir?
a) Karamanoğlu Mehmet Bey

bir gladyatör olan Yunanlı köle kimdir?
a) Markus Aurelius
b) Spartacus

b) Orhan Bey

c) Evliya Çelebi

d) Hamza Çelebi

26. Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek
amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin
Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
a) Muhakemetü’l Lügateyn
b) Gül Deste
c) Divan-ı Lügat-ı Türk

d) Beyt-i Makdis

27. Don Kişot adlı romanın yazarı kimdir?
a) Victor Hugob) Miguel de Cervantes
c) Goethe
d) Dostoyevski
28. Sinekli Bakkal romanının yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Reşat Nuri Güntekin b) Halide edip Adıvar
c) Ziya Gökalp

d) Ömer Seyfettin

29. Zafer sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?
a) Harp
b) Müjde
c) Galibiyet
d) Yenilgi

b) Misafir

c) Dede

d) Nine

31. Alp Er Tunga yazıtı hangi ülkede bulunmaktadır?
a) Çin
b) Hindistan
c) Moğalistan
d) Çeçenistan
32. Mustafa Kemal’in Kağnısı adlı şiir kime aittir?
a) Atilla İlhan
b) Özdemir Asaf
c) Fazıl Hüsnü Gağlarca

d) Cemal Süreyya

33. Basılı ilk tiyatro eserimiz hangisidir?
a) Yaban
b) Kiralık Konak
c)Makber
d) Şair Evlenmesi

d) Agamemnon

a) Bursa

b) Ankara

c) Konya

d) Amasya

41. Savaş meydanında şehit olan ve son sözleri "Attan
İnmeyesüz," olan Osmanlı padişahı kimdir?
a) Fatih Sultan Mehmet
b) Yavuz Sultan Selim
c) Murat Hüdavendigar
d) Kanuni Sultan Süleyman
42. İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde
basılmıştır?
a) Osman Bey
c) Fatih Sultan Mehmet

30.………… On kısmetle gelir birini yer dokuzunu
bırakır sözünde boş bırakılan yere hangi kelime
gelmelidir?
a) Çocuk

c) Markus Antinyus

39. İlk demiryolu hangi ülkede kurulmuştur?
a) Almanya b) ABD
c) Rusya
d) İngiltere
40. Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?

b) 1. Murat
d) Orhan Bey

43. Kudüs ilk defa hangi halife tarafından fethedilmiştir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Osman
c) Hz Ömer
d) Hz. hasan
44.TBMM hangi tarihte açılmıştır?
a) 23 nisan 1920
b) 19 mayıs 1919
c) 15 mart 1915
d) 1 Kasım1921
45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlarından değildir?
a) İsmet İnönü
b) Cevdet Sunay
c) Abdullah Gül
d) Cemil Çiçek
46. Osmanlı’da en uzun süre padişahlık yapan kimdir?
a) Fatih sultan Mehmet b) Kanuni sultan Süleyman
c) 1. Selim
d) Osman Bey
47. Plaka numarası 78 olan ilimiz hangi ilimizdir?
a) İzmir
b) Kars
c) Muş
d) Karabük

88

48. Türkiye’de ilk Türkçe ezan nerede okundu?
a) İzmir –Karşıyaka Camii
b) İstanbul –Nuri Osmaniye camii
c) Konya –Mevlane Camii
d) İstanbul Fatih Camii

fazla

kullanılmıştır.

c) Azerbaycan d) Endonezya

50. Tunceli ilimizin diğer adı nedir?
a) Şam
b) Tercan
c) Dersim

d) Varto

51. Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı
eserlerden Biri değildir?
a) Ayasofya Camii

İmparatorluğu

Osmanlı

zamanında, usta çırak ilişkisi ile gelişmiş bir sanattır.
Tanımı yapılan sanat hangi sanattır?
a) Çini Sanatı
b) Minyatür Sanatı
c) Hat Sanatı

49. Aşağıdaki islam ülkelerinden hangisinin nüfusu
diğerlerinde fazladir?
a) İran
b) Pakistan

çok

d) Ebru Sanatı

63. Masa tenisinde oynanan top kaç gramdır?
a) 2,5 gr. b) 2,6 gr. c) 2,7 gr.
d) 2,8 gr.
64. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur?
a) 19 Mayıs 1919
b) 30 Kasım 1938
c) 29 Ekim 1923
d) 10 Ağustos 1920
65. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti neresidir?
a) Ankara
b) İstanbul c) İzmir
d) Konya

b) Süleymaniye Camii

66. Türkiye Cumhuriyeti'nde nüfusu en az olan ilimiz

d) Şehzade Paşa Cami

52. Aşağıda verilen illerden hangisi Çayıyla ünlü olan

hangisidir?
a) İzmir

ilimizdir?
a) Samsun

67. Türkiye Cumhuriyeti'nin il sayısı kaç tanedir?
a) 79
b) 80
c) 81
d) 82

c) Selimiye Cami

b) Rize

c) Artvin

d) Ordu

53. Aşağıda verilen illerden hangisi fındığıyla ünlü olan
ilimizdir?
a) Samsun

b) Ordu

c) Artvin

d) Rize

54. Mekke ve Medine şehirlerine verilen isim hangisidir?
a) Mezopotamya
b) Hicaz
c) Anakara

d) Habeşistan

55. Aşağıdaki illerimizden hangisinde taş kömürü

c) Kayseri

b) Tokat
d) Bolu

68. Osmanlı Devleti ne zaman kurulmuştur?
a) 1299
b) 1200 c) 1259
d) 1288
69. Osmanlı Devleti'ni hangi padişah kurmuştur?
a) Orhan Gazi
b) Osman Gazi
c) I. Selim
d) I. Murat
70. İstanbul'u hangi Padişah fethetmiştir?
a) Fatih Sultan Mehmet
c) Yavuz Sultan Selim
d) I. Murat

56. Safranbolu ilçemiz hangi ilimizin ilçesidir?
a) Ankara
b) Samsun
c) Bolu

d) Karabük

57. Konya ilimiz hangi coğrafi bölgemizdedir?
a) Marmara Bölgesi b) Trakya Bölgesi
c) İç Anadolu Bölgesi

d) Karadeniz Bölgesi

58. Aşağıdaki illerimizden hangisinin denize kıyısı
yoktur?
a) Amasya

b) Samsun

59. Bilgisayar
karşılaştırma

üzerinde aritmetiksel, mantıksal ve
işlemi yapan birim aşağıdakilerden

c) Trabzon

d) İzmir

b) Harddisk
d)İşlemci (CPU)

60. Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bit
b) Byte
c) Kilobyte
d) Megabyte
61. Uçaklar hangi yakıtı kullanır?
a) Diezel
b) Kerosene (Gaz yağı)

71.Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı kimdir?
a) Abdullah Gül
b) Ahmet Davutoğlu
c) Recep Tayyip Erdoğan
d) Devlet Bahçeli
72. Patatesin içinde ağırlıklı (en çok) olarak bulunan
madde hangisidir?
a) Beta Karoten
b) Kalsiyum
c) Nişasta
d) Magnezyum
73. “Kılıcın yapamadığını adalet yapar” sözünü hangi
padişah söylemiştir?
a) Fatih Sultan Mehmet
b) 2.Abdülhamit
c) Kanuni Sultan Süleyman
d) Sultan Vahdettin
74. Karbon elementinin simgesi nedir?
a) K
b) C
c) Ka
d) Ca
75. Osmanlı Devleti’nin Avrupa içlerinde ulaştığı en uzak
nokta olan, farklı tarihlerde iki kez kuşatılmasına

62. Çok eski zamanlardan bu yana işaretlerle yapılan

ragmen alınamaya şehir hangisidir?
a) Berlin
b) Viyana c) Venedik

kaligrafi yazı sistemidir. Başka bir manada, harfleri
farklı şekillerde yaratma sanatı da denilebilir. İslamiyette

76. Altın elementinin simgesi nedir?
a) A
b) Al
c) Ag
d) Au

c) Benzin

d) Bayburt

b) Kanuni Sultan Süleyman

çıkartılır?
a) Adana
c) Zonguldak

hangisidir?
a) Klavye
c) Monitör

b) İstanbul

d) Lpg

d) Belgrat
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77. Türkiye’nin en eski üniversitesi hangisidir?
a) İTÜ
b) İstanbul Üniversitesi
c) Boğaziçi Üniversitesi d) ODTÜ
78. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2016 yılı başbakanı kimdir?
a) Abdullah Gül
b) Ahmet Davutoğlu
c) Recep Tayyip Erdoğan
d) Kemal Kılıçdaroğlu
79. Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı'nı kim
yazmıştır?
a) Aşık Veysel
b) Yunus Emre
c) Yahya Kemal
d) Mehmet Akif Ersoy

93.

Eurovision

‘da

Türkiyeye

sanatçımız kimdir ?
a) Sertap Erener
c) Athena

d) Ajda Pekkan

olan kimdir ?
a) Kanunu Sultan Süleyman

geniş ili hangisidir?
a) Ankara
b) Konya

c) Fatih Sultan Mehmet
d) Osman Bey

d) Manisa

b) Hadise

95. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk halife ünvanına sahip

b) Yavuz Sultan Selim

c) İzmir

getiren

94. Türkiye erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal
varlıkları koruma vakfının kısa adı nedir ?
a) TEMA
b) TIBK
c) TCDD
d) TTK

80. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak parçası olarak en

81. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir?
a) İsmet İnönü
b) Mehmet Akif Ersoy

birincilik

82. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekilinden

96. Galatasaray futbol takımımız UEFA kupasını hangi
sezon kazanmıştır?
a) 2001-2002
b) 1998-1999
c) 2000-2001
d) 1999-2000

oluşmaktadır?
a) 450
b) 460

97. Türkiye kaç ülke ile kara sınırı komşusudur?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

c) Adnan Menderes

d) Mustafa Kemal Atatürk

c) 550

d) 500

83. Türkler, Anadolu'ya hangi savaş ile girmişlerdir?
a) Malazgirt Savaşı
b) Çanakkale Savaşı
c) Sakarya Savaşı
d) Ankara Savaşı

98. Hangi ülkenin İki tane başkenti vardır?
a) Güney Afrika
b) Senegal
c) El Salvador
d) Venezuela

84. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük gölü hangisidir?
a) Van Gölü
b) Tuz Gölü

99. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’i övmek İçin yazılan
şiire ne ad Verilir?
a) Kaside
b) İlahi c) Mevlit
d) Nat-ı Şerif

c) Beyşehir Gölü

d) Burdur Gölü

85. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne üye
devletler arasında yer almaz?
a) Almanya
b) Belçika
c) Norveç
d) Malta

100. Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman
birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı.

86. Almanya'nın Başkenti hangisidir?
a) Berlin b) Stuttgart c) Hamburg

yeterdi.” diyerek manasını ve önemini anlattığı bu
surenin ismi nedir?
a) Nas-Felak suresi
b) Yasin suresi

d) Köln

87. Pusulada ( W ) harfi hangi yönü ifade eder ?
a) Kuzey
b) Güney
c) Dogu
d) Batı
88. Pusulada ( N ) harfi hangi yönü gösteri?
a) Doğu
b) Batı
c) Kuzey
d) Güney
88. Çocuk hakları günü hangi tarihte kutlanmaktadır?
a) 20 Şubat
b) 20 Eylül
c) 20 Kasım
d) 20Mart

İmam-ı Şafii hazretleri “Kur’an’dan sadece bu sure nazil
olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için

c) Asr suresi

d) İhlas suresi.

101. Hicri takvime göre yılbaşı hangi ay ile başlar?
a) Safer ayı
b) Muharrem ayı
c) Recep ayı
d) Ramazan ayı
102. Dünyanın ilk haritasını çizen ünlü Türk denizcisi
kimdir?
a) Piri Reis
b) Barbaros Hayrettin

89. Türkçe hangi dil grubuna girmektedir ?
a) Hami-Sami dilleri
b) Tay-Karatay dilleri
c) Ural-Altay dilleri
d) Hint-Avrupa dilleri

103. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri sayılan

90. UNICEF nedir ?
a) Birlesmis Milletler

Edirne'deki eserinin adı nedir?
a) Ayasofya b) Sultan Ahmet c) Süleymaniye d) Selimiye

c) Nato

b) Avrupa Birligi

c) Turgut Reis

d) Oruç Reis

d) Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma Vakfı

91. Avrupa Birliğinin başkenti neresidir?
a) Atina
b) Viyana
c) Brüksel

d) Lizbon

92. İnternet üzerinde en fazla kullanılan arama motoru
hangisidir ?
a) Yahoo
b) Google
c) Yandex
d) My Web Search

104. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet hangisidir?
a) Oğuzlar b) Karahanlilar
c) Göktürk d)Selçuklular
105. Diğer adı Adapazarı olan ilimiz hangisidir?
a) İzmit b) Sakarya
c) İzmir d) Kocaeli
106. Cezerye ile ünlü ilimiz hangisidir?
a) Mersin
b) Antep
c) Hatay

d) Urfa
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107. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün

okul, kurum açan, hicaz demiryolunu açan, gercek bir

kısaltılmış halidir?
a) Uhw
b) Unıcef

vatansever olan Osmanlı padisahi kimdir?
a) 2.Mahmut
b) Fatih Sultan Mehmet

b) Who

d) Nato

108. Dünyaca ünlü Bolşoy Balesi hangi ülkeye aittir?
a) Rusya
c) Sri Lanka

b)ABD
d) Almanya

109. Peygamberler, din büyükleri gibi önemli
şahsiyetlerin hayatlarını anlatan kitaplara verilen
genel ad nedir?
a) Siyer b) Hadis

c) Tarih

111.Avustralya adasının en tanınmış hayvanının ismi nedir?
a) Maymun b) Ayı
c) Kanguru
d) Fil
112. Genellikle yeni ismi ile anılan Hatay ilimizin eski
c) Mersin

d) Kahramanmaras

113. Türkiye’nin yüzölçümü yaklaşık kaç kilometre
karedir?
a) 800000 km2

b) 780000 km2
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d) 980000 km2

c) 580000 km
114.

Aşağıdaki

akarsulardan

hangisi

123. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi yazıyı
bulmuştur?
a) Hititler
b) Elamlar c) Sümerler d) Urartular
124. Çifte Minareli ve Yakutiye Medreseleri hangi ilde
yer alır?
a) Sivas

d) Hatıra

110. Üç büyük dine göre kutsal sayılan şehir hangisidir?
a) Mekke
b) Kudüs
c) Roma
d) İstanbul

ismi nedir?
a) Antakya b) Urfa

c) Kanuni Sultan Süleyman d) 2. Abdulhamit

Türkiye’den

b) Erzurum

c) Sakarya ve Yeşilırmak

aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Millet
b) Egemenlik c) Teknoloji d) Vatan
126. Türkiye Futbol Ligi’nde İstanbul takımları dışında
şampiyon olan ilk Anadolu takımı kimdir?
a) Sivasspor
b) Konyaspor
c) Trabzonspor
d) Kayserispor
127. Ana (esas) renkler nelerdir?
a) Mor-Beyaz-Kırmızı
b) Yeşil-Sarı-Mavi
c) Siyah-beyaz-Kırmızı
d) Kırmızı-Sarı-Mavi
128. İlk Türk kadın pilot kimdir?
a) Berna Şen
b) Sabiha Gökçen
d) Nene Hatun

b) Ceyhan ve Seyhan

129. Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlere

d) Nil ve Amazon

ne denir?
a) İç mekân resmi
c) Peyzaj

115. Toros Dağları Türkiye’nin hangi bölgesindedir?
a) Karadeniz Bölgesi
b) Ege Bölgesi
c) Akdeniz Bölgesi

d) Van

125. Bir devletin varlığı için gerekli öğeler arasında

c) Râbiatü’l-Adeviyye

geçmez?
a) Dicle ve Firat

c) Ağrı

d) Marmara Bölgesi

b) Perspektif Resim
d) Teknik Resim

116. Türkiye’nin en yüksek dağı hangisidir?
a) Ağrı dağı
b) Sübhan Dagi
c) Erciyes Dagi
d) Toros Daglari

130. Gördüklerimizi bulunduğumuz yere göre ve
göründükleri biçimde çizme tekniğine ne denir?
a) Merkezi Pesperktif
b) Teknik Pesperktif
c) Direktif Pesperktif
d) Teknik Resim

117. Türkiye sınırları içindeki en uzun nehir hangisidir?
a) Sakarya
b) Yeşilırmak
c) Büyük Menderes
d) Kızılırmak

131. Babür İmparatoru Şah Cihan’ın 1631’de doğum
sırasinda ölen karısı Ercümend Banu Begüm anısına

118. Azerbeycan’ın başkenti neresidir?
a) Almaata
b) Bakü

Hindistan’ın Agra şehrinde yaptırdığı türbe hangisidir?
a) Khajuraho
b) Altın Tapınak

c) Islamabad

d) Tiflis

c) Varanasi

d) Taç Mahal

119. Dostlar Beni Hatırlasın, Kara Toprak, Uzun İnce

132. Mezopotamya’nın sınırlarını oluşturan nehirler

Bir Yoldayım “ gibi daha bir çok şiiriyle tanınan ünlü

hangileridir?
a) Seyhan-Ceyhan
c) Fırat-Dicle

halk ozanımız kimdir?
a) Aşık Veysel

b) Köroğlu

c) Yunus Emre

d) Karacoğlan

133. Bir saatte kaç saniye vardır?
a) 60
b) 3600
c) 7200

120. Türkiye kaç coğrafi bölgeye ayrilir?
a) 5
b) 8
c) 4
d) 7
121.

Aşağıdaki

ülkelerden

komşumuzdur?
a) Gürcistan
b) Irak

hangisi

c) Suriye

batıda

b) Yaşilırmak-Kızılırmak
d) Don-Volga

sınır

d) Bulgaristan

122. 1876’da tahta çıkan, 1909’da tahttan indirilen,
muhaliflerince Kızıl Sultan diye isimlendirilen,
Osmanlı’nın yıkılışını 30 yıl erteleten, birçok fabrika,

d) 3000

134. Türkiye’de Ayasofya isminde olup, kiliseden camiye,
sonrada müzeye dönüştürülen yapı, İstanbul dışında
hangi ilimizdedir?
a) Antalya b) Muğla

c) Trabzon

d) Mardin

135. İlk Türk donanmasını kuran denizcimiz kimdir?
a) Barbaros Hayrettin Paşa
b) Fatih Sultan Mehmet
c) Çaka Bey
d) Orhan Bey
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136. Toplumu katı bir şekilde sınıflara bölen Kast sistemi
hangi ülkede doğmuştur?
a) Portekiz b) Hindistan

TECVİD BİLGİSİ SORULARI

137. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin özel eğitmenlerine

1.Kişinin namazı sahih olacak kadar Kur’an-ı Kerimi
usulüne uygunbir şekilde (Tecvidüzere) okumasının

ne ad verilir?
a) Lâla
b) Veled-i Kübra

hükmünedir?
a)Farz-ıAyın b)Vacip

c) Avustralya

c) Vele-i Suğra

d) İspanya

d) Ulemâ

138. Santrança kaç tane siyah piyon vardır?
a) 16
b) 8
c) 6
d) 4
139. 1896 yılında ilk olimpiyatların düzenlendiği kent
hangisidir?
a) Helsinki
b) Atina
c) Londra
d) Paris
140. Dört ayrı dalda Türk milli formasını giymiş ilk ve tek
sporcu olan Naili Moran, hangi branşta milli olmamıştır?

a) Boks

b) Yüzme

c) Fotbol

d) Atletizm

141. A Milli Futbol Takımımızında kaptanlığını yapmış
olan Berlin Panteri lakaplı kalecimiz kimdir?
a) Rüştü Rençber
b) Engin İpekoğlu
c) Şenol Güneş
142.

Bağırsak

bağırsakları
hangisidir?
a) Lenf Bezi

d) Turgay Şeren
bademciği

olarak

enfeksiyonlara
b) Safra Kesesi

karşı

da

bilinen

koruyan

ve

organ

c) Apandis d) Karaciğer

143.Aşağıdakilerden hangisi, parçacık, zerre anlamına
gelir?
a) Partikul

b) Parya

c) Konveks d) Palyatif

144. Amerikan bilardo oyun masasında kaç delik vardır?
a) 4
b) 6
c) 10
d) 8
145. El yazısına dayanarak karakter çözümlemesi yapan
bilim dalı hangisidir?
a) Testoloji b) Farmolojı c) Grafoloji

d) Biyoloji

146.Cep telefonlarının 1 nolu tuşunda hangi harfler yer alır?
a) ABC
b) DEF
c) Harf yoktur
d) +

c)Sünnet

d)Farz-ıKifaye

2.Aşağıdakilerin hangisi tecvidin konularındandeğildir?
a)Harflerinsıfatları
b)Ğunne-İdğam
c)İ-lal

d)Med

3. Tenvinden sonra harekeli mim harfi gelirse hangi
tecvid kuralı uygulanır?
a) İdğam-ı meal-ğunne.
c) İdğam-ı bilâ ğunne.

b)İdğam-ı Mütecaniseyn.
d)İdğam-ı Şemsiyye.

4. Sözlükte "gizlemek" anlamına gelen tenvin veya sakin
nundan sonra gelen, nun sesinin asıl mahrecinin
gizlenerek okunmasına ne denir?
a) İhfa
b) İdğam c) Mahrec d) İzhar
5.

ً ْ َ َ َ ٌم

Örneğinde altı çizili yerde

kuralı vardır?
a) İklab.
b) İzhar.

c) İdğam.

hangi tecvid

d) İhfa

6. Tenvin veya nunu sakinden sonra altı tane olan boğaz
harflerinden biri gelirse aşağıdaki tecvid kurallarından
hangisi olur?
a) İdğam Bila Ğunne
b) İdgamı Meal ğunne.
c) İzhar.
d) İhfa.
7). ٌ

ِ َ ُ َِ

Altı çizili yerde hangi tecvid kuralının

uygulanması gerekmektedir?
a) Meddi Arız. b) idgam c) İzhar.

ْ ُ  ِ ْ َر ﱢ، َ ِ ً !ُ َ ﱢ

d) İklab.

147. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı

8.

Devleti’nin müttefiki olan devletlerden biri değildir?

yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız

a) Romanya
c) Bulgaristan
148. 1 m. kaç mm.dir?
a) 10
b) 100

b) Avusturya- Macaristan
d) Almanya
c) 1000

d) 10000

149. Homeros’un İlyada destanında anlattığı efsanevi
kent neresidir?
a) Wilusa
b) Nessa

c) Hierakonpolis

d) Truva

150. Orhun Anıtları günümüzde hangi ülke sınırları
içindedir?
a) Kazakistan b) Türkmenistan c) Moğolistan
d) Çin

gerekir?
a) İklab.
c) İdğamı Misleyn

Cümlelerde altı çizili olan

b) İhfa
d) İdğamı Bila Ğunne.

9. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sözlük anlamı
yanlıştır?
a) İdğâm : Ğunne yapmak b) İhfâ : Örtmek ve gizlemek
c) İzhâr : Açığa Çıkarmak d) İklâb : Çevirmek
10. Sesin genizden (burun boşluğundan) getirilerek
okumaya ne denir?
a) İdğam
b) Revm c) Ğunne
d) İşmam
11.

ْ  ف َو َﻣ$َ kelimesinde hangi kural vardır?
a) İdgamı bila gunne

b) İzhar

c) İdgamı meal gunne

d) İhfa
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12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sadece kalın

19. ْْ ف

harfler verilmiştir?

a) Meddi lin
b) Meddi arız

a) ،ق

، ع، ض،ح خ
b) ، غ،
خ ظ،ق
c) ، ق، ع، ر،ح ص
d) ، ص، ط، ل،ض د

c) Meddi Muttasıl
d) Meddi Tabii
20. ٌ

Musakkale, Harfi Muhaffefe
b) Harfi Musakkale, Kelimei Musakkale

d) İdgam
21.

ٌ ِ ّ ٌ َِ
a)

Muttasıl, Munfasıl, Tabii
Revm, işmam

a)Med harfinden sonra ،و

İklab

b) İhfa
c) İzhar

iki kelime arasında hangi tecvid vardır?

İdgam maal gunne

b) İhfa
c) İzhar

14. Meddi arız ne demektir?

d) İklab

ى

nin gelmesidir.

 َو ِ ﱠBuradaki Allah lafzının lam'ı() لnasıl okunur?
22.ِ3

b) Med harfi ile Hemze aynı kelimede gelmesidir
c)Med harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu

a) Kalın okunur
b) İnce okunur

lâzım gelmesidir.

c) Okunmaz
d) Kalkale yapılır

d)Uzatma harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu
ârızın gelmesi ile oluşan meddir.
15. Meddi Lin ne demektir ve harfleri nelerdir?
a)Lîn harfinden hemen sonraki harfte durulursa meddi lîn
olur. cezimli Vâv (

ْ ) وve Ye ( ْ’) ىdir.

b)Lîn harfinden önceki harfte durulursa meddi lîn olur.
cezimli Vâv (

ْ ) وve Ye ( ْ’) ىdir.

23. ْ

(ِ ِ ْ َر ﱢ

kelimesinde hangi tecvid vardır?

a)

İdgam maal gunne

b)

İdgam bila gunne

c) İhfa
d) Kalkale
24. ب
َر ﱢ

5ْ ُ

kelimesinde hangi tecvid kuralı vardır?

c) Lîn harfinden hemen sonraki harfte durulursa meddi

a)

lîn olur. cezimli ra (ط

b) İdgam bila gunne
c) İzhar kameriyye

) dir.

d) Lîn harfinden hemen sonraki harfte durulursa meddi
lîn olur. cezimli ra (

َ

16. ل
َ

 ) رdir.

kelimesinde hangi tecvid vardir?

a) Meddi muttasıl
b) Meddi munfasıl
c) Meddi tabii
d) Meddi arız
17.ء
َ

İdgam mutekaribeyn

d) İklab
25.ُ6ﱠ7ِ اBu kelimedeki "H"

(  ) هzamiri nasıl okunur?

a) Kısaltarak okunur
b) Uzatarak okunur
c) Kalın okunur
d) Hırlatarak okunur

'َ kelimesinde hangi tecvit vardir?

a)

Meddi tabii

b) Meddi munfasıl
c) Meddi arız
d) Meddi muttasıl
18.

*ِ , .ِ ﱞ/0َ iki kelime arasında hangi tecvid vardır?
a)

13. Meddi lazımın çeşitleri hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
a) Kelimei Musakkale, Kelimei Muhaffefe, Harfi

c)
d)

$َ Bu kelimede hangi tecvid vardır?

(َ * *َ اَ ﱡkelimesinde hangi tecvid vardır?
a) Meddi arız
b) Meddi tabii
c) Meddi muttasıl
d) Meddi munfasıl

KUR’AN-I KERİM BİLGİSİ
SORULARI
1. Kur’an-ı Kerim kaç yılda tamamlanmıştır?
a) 25
b) 23
c) 10
d) 32
2. Allah (c.c)’in dilediği
bildirmesine ne denir?
a) Vahiy
b) Hikmetullah

şeyleri

Peygamberlerine

c) Mucize

d) Delil
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3.Kur’an-ı

Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan

bölümlere ne denir?
a) Cüz
b) Ayet

c) Süre

d) Kur‘an

4.Kur’an’da süreleri meydana getiren cümlecik yada
birkaçkelimeden oluşan bölümlere ne ad verilir?
a) Ayet
b) Sure
c) Kelam
d) Cüz
5.Kur’an-ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için
mevcut bulunan kemik parçası veya düz, yassı olan
şeylere yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi.
Yüce kitabımız ilk olarak hangi halife zamanında
mushaf haline getirildi?
a) Hz.Ömer zamanında mushaf haline getirildi.
b) Hz. Muaviye zamanında mushaf haline getirildi.
c) Hz. Ali zamanında mushaf haline getirildi.
d) Hz. Ebubekir zamanında mushaf haline getirildi.
6.Kur’an-ı Kerimi imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye
edinen, açıklayan ve yorumlayan eserlere ne ad verilir?
a) Fıkıh
b) Tefsir c) Ayet
d) Hadis
7.Kur’an, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne
zaman nazil olmaya başladı?
a) Medine’de 610 yılında Recep ayında nazil olmaya
başladı.
b) Mekke’de Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında
nazil olmaya basladı.
c) Mekke'de Kubeys dağında nazil olmaya başladı.
d) Mekke’de Sevr dağında 571 yılında nazil olmaya
başladı.
8.Allah'ın (c.c.) varlığını ve birliğini, doğmadığını ve
doğrulmadiğını anlatan ve Tevhid suresi de denilen
surenin adı nedir?
a) İhlas Suresi b) Yasin S. c) Fatiha Suresi

d) Nas Suresi

9.Hz. Muhammed'e (s.a.s) Nur Dağı'nda inmeye başlayan ve
23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen, okunması
dahi ibadet olan, Allah (c.c.)ın kelamına ne ad verilir?

a) İncil

b) Tevrat

c) Kur’an

d) Zebur

10.Kur’an-ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki;
bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellefe secde
etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve kaç tanedir?
a) Tilavet secdesi denir ve Kur‘an da 14 yerde geçmektedir.
b) Sehiv secdesi denir ve Kur’an da 14 yerde geçmektedir.
c) Tilavet secdesidenir ve Kur’an da 18 yerde geçmektedir.
d) Sehiv secdesi denir ve Kur’an da 11 yerde geçmektedir.

11.Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) 13 yıllık Mekke
döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kuran-ı
Kerim'in tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine
yaşantısında indirilen surelere verilen isim nedir?
a) Mekke döneminde inen surelere KUREYŞ, Medinede

c) Mekke döneminde inen surelere KURAN, Medine
döneminde inen surelere KERİM denir.
d) Mekke döneminde inen surelere CÜZ, Medine
döneminde inen surelere AYET adı verilir.
12. Kuran-ı Kerim de hakkında en çok ayet inen kavim
hangisidir?
a) İsrailoğulları b) Kureyşoğulları c) Rumlar d) İsevioğulları
13. Tebbet suresinde bahsedilen, Peygamber Efendimize
eziyet eden, aynı zamanda Peygamberimizin amcası olan
müşrik kimdir?
a)Ebu Cehil b)Ümeyye bin Halef c)Ebu Leheb d)As bin Vail
14.Kuran-ı Kerim'deki ilk surenin ismi nedir?
a) Yasin b) İhlas
c) Nas d) Fatiha
15. Kuran-ı Kerim'deki son sure hangisidir?
a) Fatiha b) Nasr
c) Nas d) Felak
16. Kuran-ı Kerim'deki en uzun sure hangisidir?
a) Fetih
b) Bakara
c) Mülk d) Duha
17.Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilen sure
hangisidir?
a) Yasin

b) Asr

c) Bakara

d) Muhammed

18.Her Müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen,
Muavizeteyn olarak da bilinen sureler hangileridir?
a) Kevser- İhlas
b) Felek- Nas
c) Fetih- Mülk
d) Yasin-Vakıa
19.Ayetel Kürsi olarak bilinen ayet hangi surededir?
a) Bakara b) Furkan c) Maide d) Yasin
20.”…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Ve bizi cehennem ateşinin azabından
koru…”Yukarıda meali verilen dua hangi duadır?
a) Amentü Duası
b) Sübhaneke Duası
c) Salli-Barik Duası
d) Rabbena Duası
21. Kuran-ı Kerim'de kaç cüz vardır?
a) 28
b) 29
c) 30

d) 31

22. Kuran-ı Kerim hangi tarihte Peygamberimize
indirilmeye başladı?
a) 571
b) 610

c) 622

d) 632

23.
Kuran-ı
Kerim
hangi
halife
döneminde
çoğaltılmıştır?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ömer c) Hz. Ebubekir d) Hz. Osman
24. Kuran-ı Kerim'in ilk emri hangisidir?
a) Oku! b) Namaz kıl! c) Dürüst ol! d) Oruç tut!
25. Kuran-ı Kerim'de hangi konu hakkında bilgi
verilmemiştir?
a) İbadetler
b) Ahlakî konular
c) Ahiretin ne zaman kopacağı d) Muâmelât

inen surelere ENSAR denir.
b) Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine
döneminde inen surelere MEDENİ denir.
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İTİKAD SORULARI CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

A
B
A
A
D
B
D
A
B
D
A
B
C
A
C
D
C
A
D
A
C
D
C
C
A
B
C
A
D
B
A
C
D
C
A
A
C
B
A
B
A
C

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

D
D
B
C
C
B
B
A
B
A
D
A
D
B
C
C
D
A
B
B
A
C
D
B
C
D
A
A
B
D
A
C
B
A
D
B
D
C
A
A
D
B

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

C
A
C
B
B
D
D
B
B
D
A
B
C
A
B
B
B
D
C
D
C
D
C
B
C
B
D
A
A
D
A
A
B
B
D
C
A
D
D
C
D
D

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

D
C
B
B
D
D
B
D
C
D
D
B
C
C
C
D
B
A
D
C
D
B
D
C
D
A
A
C
B
C
C
D
C
A
B
B
C
C
D
C
B
C

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

D
D
B
B
B
C
C
C
B
D
A
C
A
D
D
B
A
A
D
B
A
A
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İBADET SORULARI CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

A
B
D
C
A
A
C
B
A
D
A
A
B
C
C
D
C
D
A
C
B
C
A
D
A
B
C
B
B
C
C
B
A
C
D
D
D
C
C
C
C
D

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

A
D
C
D
C
C
D
B
A
D
D
B
B
A
B
D
C
D
A
D
B
A
C
B
D
C
C
C
C
B
D
A
D
B
B
C
A
D
B
C
B
A

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

C
D
C
C
C
D
B
A
C
B
D
C
A
D
C
B
D
D
A
C
C
B
A
B
B
C
D
A
D
B
C
A
B
D
B
B
C
D
A
A
C
D

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

D
A
A
B
D
A
A
B
C
D
B
D
A
D
D
C
A
D
B
D
B
A
A
D
A
B
C
B
A
B
D
D
B
D
A
C
A
B
B
D
A
A

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

C
B
C
B
B
D
B
C
C
D
D
A
A
A
A
C
D
D
B
A
D
C
D
B
A
D
B
C
D
D
A
D
D
A
B
C
A
C
D
D
A
B
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AHLAK BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

D
C
D
D
A
B
D
C
D
B
A
A
B
A
D
B
C
D
D
B
A
D
A
D
C
D
D
C
C
B
D
B
C
A

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

B
A
D
C
B
B
A
C
D
B
A
D
A
A
C
A
D
D
D
C
A
A
D
D
D
D
A
C
D
A
B
C
D
C

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

C
D
D
B
A
D
B
B
D
D
A
A
A
B
C
A
D
C
B
D
B
B
B
D
A
D
C
C
C
A
B
B
D
D

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

D
D
B
D
B
A
C
C
B
D
B
C
D
D
D
A
B
A
D
C
B
D
B
A
D
B
D
C
C
D
D
A
B

SİYER CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

C
C
D
C
B
C
A
B
C
C
A
D
D
B
C
A
D
C
B
B
A
C
C
C
A
D
D
A
C
D
B
B
A
C
B
B
D
A
C
B
D
A

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

B
A
B
D
A
C
A
A
D
A
C
C
A
A
A
B
A
C
C
A
A
A
A
A
C
A
B
A
A
C
A
C
D
D
C
A
C
A
C
B
A
A

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

A
A
A
A
A
D
B
D
D
A
B
C
C
A
A
A
B
D
D
A
C
B
B
D
A
B
B
C
B
C
A
B
D
D
C
B
D
B
D
C
B
D

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

C
A
D
D
D
B
D
C
D
C
D
D
D
C
B
D
B
B
D
A
A
D
D
B
A
B
A
B
C
A
B
B
C
D
A
D
D
C
B
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GENEL KÜLTÜR CEVAP ANAHTARI

1

D 31 C 61 B

91

C 121 D

2

B 32 C 62 C

92

B 122 D

3

A 33 D 63 C

93 A 123 C

4

A 34 A 64 C

94 A 124 B

5

D 35 B 65 A

95

6

C 36 A 66 D

96 D 126 C

7

C 37 D 67 C

97 D 127 D

8

D 38 B 68 A

98 A 128 B

9

B 39 D 69 B

99 D 129 C

B 125 C

10 A 40 A 70 A 100 C 130 A
11 B 41 C 71 C 101 B 131 D
12 C 42 D 72 C 102 A 132 C
13 D 43 C 73 C 103 D 133 B
14 D 44 A 74 B 104 C 134 C
15 C 45 D 75 B 105 C 135 C
16 B 46 B 76 D 106 A 136 B
17 D 47 D 77 B 107 B 137 A
18 A 48 D 78 B 108 A 138 B
19 A 49 D 79 D 109 A 139 B
20 B 50 C 80 B 110 B 140 C
21 A 51 A 81 D 111 C 141 B

TECVİD CEVAP
ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A
C
A
A
D
C
D
D
A
C
B
B
A
D
A
C
D
D
A
B
B
B
B
A
B

KURANI KERIM
CEVAP
ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

B
A
C
A
D
B
B
A
C
A
B
A
C
D
C
B
A
B
A
D
C
B
D
A
C

22 A 52 B 82 C 112 A 142 C
23 A 53 B 83 A 113 B 143 A
24 B 54 B 84 A 114 D 144 B
25 A 55 C 85 D 115 A 145 C
26 A 56 D 86 A 116 A 146 C
27 B 57 C 87 D 117 D 147 A
28 B 58 A 88 C 118 B 148 C
29 D 59 D 89 C 119 A 149 D
30 B 60 A 90 D 120 D 150 C
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KUR’AN DAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ
1. Fatiha
2. Bakara
3. Âl-i İmran
4. Nisa
5. Maide
6. En’âm
7. A’raf
8. Enfal
9. Tevbe
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ra’d
14. İbrahim
15. Hicr
16. Nahl
17. İsra
18. Kehf
19. Meryem
20. Taha
21. Enbiya
22. Hac
23. Mü’minun
24. Nur
25. Furkan
26. Şuara
27. Neml
28. Kasas
29. Ankebut
30. Rum
31. Lokman
32. Secde
33. Ahzab
34. Sebe
35. Fatır
36. Yasin
37. Saffat
38. Sad
39. Zümer
40. Mü’min

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Fussilet
Şura
Zuhruf
Duhan
Casiye
Ahkaf
Muhammed
Fetih
Hucurat
Kaf
Zâriyat
Tur
Necm
Kamer
Rahman
Vakıa
Hadid
Mücadele
Haşr
Mümtehine
Saf
Cum’a
Münafikun
Tegabün
Talak
Tahrim
Mülk
Kalem
Hakka
Mearic
Nuh
Cin
Müzzemmil
Müddessir
Kıyamet
İnsan
Mürselat
Nebe
Naziat
Abese

81. Tekvir
82. İnfitar
83. Mutaffifin
84. İnşikak
85. Büruc
86. Tarık
87. A’la
88. Gaşiye
89. Fecr
90. Beled
91. Şems
92. Leyl
93. Duha
94. İnşirah
95. Tin
96. Alak
97. Kadir
98. Beyyine
99. Zilzâl
100. Adiyat
101. Kari’a
102. Tekasür
103. Asr
104. Hümeze
105. Fil
106. Kureyş
107. Ma’un
108. Kevser
109. Kâfirun
110. Nasr
111. Tebbet
112. İhlas
113. Felak
114. Nas
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