
1.BÖLÜM(Türkçe Bölümüne Kodlanacak) 

 
1. I. Muayyen bir zamanı yoktur. 

II. Senenin her mevsiminde yapılabilir. 

III. Arefe günü ile kurban bayramının dört gününde yapılması mekruhtur. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri umre için doğrudur?  

A) I ve II  B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir hac çeşidi değildir? 

A) Hacc-ı Ekber  B) Hacc-ı İfrad    C) Hacc-ı Temettu D) Hacc-ı Kıran 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi haccın rükunlerindendir? 

A) Kudûm Tavafı      B) Ziyaret Tavafı C) Şeytan Taşlama D) Kurban Kesme 

 

4. I. Tavaf esnasında tekbir ve tehlil ile salatü selam okunur. 

II. Tavaflarda (şavtların) peş peşe olması şart değildir. 

III. Namaz için veya abdesti yenilemek için ara verilse tavaf bozulur. 

IV. Tavafta kadınların erkeklerle muhazi (bir sırada bulunmaları) tavaflarını bozmaz. 

       Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tavaf için doğrudur? 

A) I, II ve III  B) Yalnız I  C) II ve III  D) I, II, III ve IV 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi haccın edasının farz olmasının şartlarından biri değildir? 

A) Sağlıklı olmak   B) Yol emniyeti bulunmak  

C) İhramlı olmak   D) Kadın için yanında kocası veya mahremi bulunmak 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak değildir? 

A) Hayvan avlamak  B) Harem’deki yeşil otları koparmak  

C) Güzel koku sürünmek              D) Bel kemeri bağlamak 

 

7. Hac için dinen belirlenen mevkiler dışından yolculuk yapan şahıslar için ihrama 

girmelerine mahsus beş mevkiden her birine ne ad verilir? 

A) Menasik   B) Nüsük  

C) Mikat    D) Harem 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerindendir? 

A) İhrama girerken tamamen yıkanmak veya abdest almak 

B) Tavaf-ı ziyareti eyyam-ı nahirden birinde yapmak  

C) İhrama girmeden önce gül gibi güzel kokulu bir şey sürünmek  

D) Telbiyelerden sonra Peygamberi Zişan (s.a.v) Efendimize salat-ü selamda bulunmak 

 

9. İhramlı bir kimse için aşağıdakilerden hangisi yasaktır? 

A) Yüzük takmak             B) Güzel koku sürünmek 

C) Yüksek sesle gülmek   D) Kemer takmak   

 

 

 

 



10. İhrama girmiş bir kimse, tavaf-ı ziyareti abdestsiz yaparsa ne gerekir? 

A) Bir şey gerekmez  B) Sadaka   

C) Dem    D) Bedene 

 

11. Evleneceği kadına zulüm ve kötülük  yapacağı bilinen kişinin evlenmesinin hükmü nedir? 

A) Mübah                       B) Sünnet   

C) Haram                      D) Tahrimen mekruh 

 

12. Evlilik akdi  esnasında kadına verilen bir miktar mala ne ad verilir? 

A) Akika    B) Sıhriyet   

C) Mehir    D) Mikaye 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi neseb yakınlığı nedeniyle aramızda ebedi mahremiyet olan 

akrabalarımızdan değildir? 

A) Amca   B) Dayı   

C) Dede   D) Amcaoğlu 

 

14. Sütten dolayı mahremiyetin sabit olabilmesi için, çocuğun sütü en fazla kaç yaşına kadar 

içmiş olması gerekmektedir? 

A) Bir yaş   B) İki yaş   

C) İki buçuk yaş  D) Yaş sınırı yoktur. 

 

15. İslâm ahlâkında çirkin huyları güzel huylara çevirmeye ne ad verilir? 

A) Mefatihü’l-ahlak            B) Tehzibü’l- ahlak 

C) Tağyirül ahlak             D) Hüsnül ahlak 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında bir vazife değildir? 

A) Namaz kılmak    B) Kur’an tercümesi yapmak 

C) Muhtaca yardım etmek D) Edepli ve nezaketli olmak 

 

17. Her ferdin mülkiyet hakkına riayet etmek, hangi vazifelerdendir? 

A) Psikolojik vazifeler B) Sosyal vazifeler 

C) Ticari vazifeler  D) Ailevi vazifeler 

 

18. Peygamber Efendimizin ‘‘Müslüman, insanların ……………. ve …………….. güven içinde 

olduğu (zarar görmediği) kimsedir.’’ Hadisinde boş olan yerlere sırasıyla hangi kelimeler 

gelmelidir? 

A) Günahlarından – Kötülüklerinden B) Gözünden - Kalbinden 

C) Dedikodularından – iftiralarından D) Elinden – Dilinden 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi kendisine selam verilmesi mekruh olan kişilerden biri değildir? 

A) İlim öğrenen kişi B) Hutbe dinleyen kişi 

C) Yemek yiyen kişi D) Namaz kılan kişi 

 

 

 

 



20. Aşağıdakilerden hangisi hasta ziyareti âdâbından biri değildir? 

A) Hastalığın şifası için dua ve hayır dilek sözleri söylemek 

B) Ziyareti kısa tutup hastayı yormamak. 

C) Hastalığın zorluklarını ve ölüm korkusunu yenmeyi hastaya anlatmak 

D) Ümit ve moral verici sözler söylemek. 

 

21. Peygamber Efendimizin annesi Âmine’nin vefat ettiği ve mezarının bulunduğu yeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mina   B) Ranuna Vadisi 

C) Ebva   D) Cennetü’l-Baki’ 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimizin kızlarından biri değildir? 

A) Rukiye   B) Sümeyye 

C) Fâtıma   D) Ümmügülsüm 

 

23. Akabe biatlarından sonra Peygamber Efendimiz’in, Medine’ye İslâm’ı öğretmesi için 

gönderdiği sahabi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osman b. Affan B) Ali b. Ebi Talib 

C) Erkam b. Zeyd        D) Mus’ab b. Umeyr 

 

24. Resul-ü Ekrem Efendimiz, Hicretten sonra Medine’de kimin evinde misafir olarak 

kalmıştır? 

A) Halid b. Zeyd  B) Sa’d b. Ubade 

C) Zeyd b. Harise  D) Halid b. Velid 

25. Hendek savaşında (AhzaB), Peygamberimize “Hendek kazma” fikrini veren sahabe 

kimdir? 

A) Bilal Habeşî  B) Selman-ı Farisî 

C) Hz. Ömer  D) Hz. Ebu Bekir 

 

26. “Ceyşü’l-üsre” olarak adlandırılan sefer hangisidir? 

A) Bedir   B) Uhud 

C) Tebük   D) Huney 

 

27. Muharref  din nedir? 

A)Asılları bakımından hakiki din iken sonradan bozulmuş din. 

B)İnsanlar tarafından oluşturulmuş din. 

C)Allah tarafından  peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen din. 

D)Din kurucuları tarafından kurulmuş din. 

 

28. Hangisi ilahi dinin vasıflarından değildir. 

A)İnsanlara yalnız bir Allah'ın varlığını bildirir 

B) Bütün peygamberlere ve bütün semavî  kitaplara ayırım yapmaksızın inanılmasını ister. 

C)Akıl önemli değildir asıl önemli olan nakildir. 

D)Sonsuz ahiret inancı vardır. 

 

 

 

 



 

29. Hangisi zaruriyyat-ı diniyyeden değildir. 

A)Kitaplara inanmak 

B)Peygamberlere inanmak 

C)Emri bil mağruf nehyi anil münkerin  farz olduğuna inanmak 

D)Kaza kadere inanmak 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi sıfat-ı selbiyyedendir? 

A)Havadise muhalif  (Muhalefetün  lil havadis) 

B)Vahdaniyyet 

C)Beka 

D)Kudret 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. 

A) Mucize: İnsanların meydana getiremeyeceği olağanüstü şeylerdir. 

B) Keramet:Yüce Allah'ın kudretiyle veli kulları tarafından meydana getirilir. 

C) Meunet: Peygamberlik davasına kalkışmayan ve Peygamberin sünneti üzere yürümeyen bazı 

bayağı kimselerden meydana çıkan ve olağanüstü bir halde görülen birtakım olaylardır. 

D)İstidraç:İnsanların olağanüstü şekilde meydana getirdiği şeylerdir. 

 

32. Peygamberlere gönderilen sahifelerle ilgili hangisi  doğrudur? 

A) ) Hazret-i Âdem'e otuz sahife , Hazret-i Şit'e elli sahife , Hazret-i İdris'e  on sahife  , Hazret-i 

İbrahim'e  on sahife  verilmiştir 

B) Hazret-i Âdem'e on sahife , Hazret-i Şit'e elli sahife , Hazret-i İdris'e otuz sahife  , Hazret-i 

İbrahim'e  on sahife  verilmiştir. 

C) )Hazret-i Âdem'e on sahife , Hazret-i Şit'e otuz sahife , Hazret-i İdris'e elli sahife  , Hazret-i 

İbrahim'e  on sahife  verilmiştir 

D) Hazret-i Âdem'elli  sahife , Hazret-i Şit'e on sahife , Hazret-i İdris'e otuz sahife  , Hazret-i İbrahim'e  

on sahife  verilmiştir 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)Kabir suali  münker nekir  tarafından yapılacaktır. 

B)Alemi berzah kabir hayatı demektir. 

C)Alemi berzah öldükten sonra insanın ruhunun geçici olarak gittiği alem demektir. 

D)Alemi berzah  kıyamet koptuktan sonra  ruhun geçici olarak gittiği aleme denir. 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi  doğrudur? 

A)Azrail aleyhisselam, Yüce Allah'ın kitablarını peygamberlere getirip tebliğ etmekle görevlidir.  

B)Cebrail  aleyhisselam, yeryüzündeki rüzgar, yağmur, ekin ve benzeri olayların meydana gelmesi 

için görevlendirilmiştir. 

C)Mikail  aleyhisselam, insanların ölme (ecel) vakitleri gelince ruhlarını almak için görevlidir.  

D)İsrafil  aleyhisselam da, kıyamet gününün kopmasına ve öldükten sonra bütün insanların tekrar 

dirilmesine memur edilmiştir. 

 

 

 

 

 



35. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)Mahşer:İnsanların kıyamet koptuktan sonra  toplandığı  alan 

B)Haşr:İnsanların kıyamet koptuktan sonra  toplanması 

C)Nefha-i Ula:Kıyametin kopması için sura  büyük  üfürme 

D)Eşrat’i saat: Kıyamet  alametleri 

 

36. Hangisi kıyametin büyük alametlerinden  değildir? 

A)Ye’cüc  Me’cüc  

B)Dabbetül  Arz  

C)Büyük günahların artması 

D)Doğuda ve  batıda birer yer parçasının batması 

 

37. Makzi neye denir? 

A)Cenabı Hakkın  herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesini, ezelde dilemiş olmasına 

denir 

B) Yüce Allah'ın  dilemiş olduğu herhangi bir şeyi, zamanı gelince meydana getirmesine  denir 

C) Yüce Allah'ın yarattığı bazı işler vardır ki, bunlar Allah'ın rızasına aykırı olması bakımından, bizim 

bunlara razı olmamamız gereklidir. Bunlara rıza göstermek caiz olmaz ve bunlara  denir 

D) Bir insan kendi gücünü ve iradesini bir işe harcarsa onun meydana gelmesine denir. 

 

38. Bu kainatta meydana gelen her şey, muhakkak Yüce Allah'ın bilmesi, dilemesi ve 

yaratmasıyla olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesini, Cenab-ı 

Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına  ne denir? 

A) Kaza  

B)Kader 

C)Hayır 

D)Cebr 

 

39. H.280 de doğmuş, Semerkant’ta vefat etmiştir, Hanefi mezhebine mensuptur.İtikattaki 

imamımız olan bu alim kimdir? 

A)İmam-ı Ebu Hanife  

B)İmam-ı Maturidi 

C) İmam-ı Ebu’l Hasen el Eş’ari’ye 

D) İmam-ı  Azam 

 

40. Kaderiyye Mezhebi neye inanır? 

A) Bir insanın kendisini her türlü kudretten ve iradeden yoksun görmesine denir. 

B)Bir insanın Kader mahkumu olmasına denir. 

C)İnsanın her işi yapmakta tamamen kudret ve iradeye sahip olduğuna, her şeyi başardığına inanmaya 

denir. 

D)İnsanın  kader mahkumu olup iradesiz olduğuna inanmaya denir. 

 

41. Abdestle ilgili verilen hangi bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A)Malikî ve Hanbelîlere göre, başın tamamını meshetmek vaciptir 

B)Şafiîlere göre başın en az bir parmak mesih yeterlidir 

C)Malikîlerle Şafiîlere göre, abdestin başında niyet etmek farzdır 

D) Hanefi göre abdeste, niyet abdestin vaciplerindendir. 

 



42. Abdest organlarını, arada kesinti yapmadan yıkamak. Bir organ henüz kurumadan diğerini 

yıkamaya geçmeğe ne ad verilir? 

A)Tertip        B)Vila     C)Kaplama        D)Mirfak 

43. Abdest alacak kimse, abdeste başlarken "Eûzü -Besmele" çektikten sonra: 

A) Yüce Allah'a hamd olsun ki, suyu temizleyici ve İslam'ı nur yapmıştır," der. 

B) "Allah'ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme," der. 

C) Allah'ım! Peygamberinin Kevser Havuzundan bana öyle bir kâse içir ki, ondan sonra asla 

susamayayım," der. 

D)hepsini söyler 

 

44. Hanefi mezhebine göre Müslümanların ,Kur'an-ı Kerimi elleriyle tutmak için alacakları 

abdestin hükmü nedir? 

A)Vacib          B)Sünnet        C)Mendub         D)Farz 

 

45.  İmam-ı Azam'ın yetiştirdiği   güçlü müctehidler arasındadır. Asıl adı Yakub İbni İbrahim 

el-Ensarî'dir. Dedesi Sa'd ashab-ı Kiram'dandır. Hicretin 113 yılında Kûfe'de doğmuştur. 182 

veya 192 tarihinde Bağdad'da vefat etmiştir.  Harunürreşid'in Kadılar Kadısı (Kadı'l-Kudat'ı) 

olarak görev yapmış olan alim kimdir 

A)İmam-ı Züfer      B)İbn-i Ebi Leyla      C)İmam-ı Ebu Yusuf    D)İmam-ı Muhammed 

 

46. Peygamber Efendimiz: "Ümmetim (sapıklık) üzerinde toplanmaz," buyurmuştur. Bir hadis-i 

şerifte de: "Müslümanların güzel gördüğü bir şey, Allah yanında da güzeldir," buyurulmuştur. 

Zikredilen hadisler fıkıh delillerinden hangisine kaynaklık eder? 

A)Kitap                B)Sünnet                    C)Kıyas                         D)İcma 

47. Maddeleri bakımından dinde temiz sayılmayan şeyler, namaza engel olan miktarları 

bakımından iki kısma ayrılır: Ağır pislik ve Hafif pislik. Aşağıdakilerden hangisi namaza 

engel olmayan necaset olur? 

A)Eti yenen hayvanlardan tavuk, kaz ve ördeklerin tersleri... 

B)Lâşeler (ölü hayvanlar): Karada yaşayan ve boğazlanmaksızın ölen yahut din kurallarına 

uyulmaksızın kesilen kanlı hayvanlar ve bunların tabaklanmamış derileri.. 

C) Etleri yenmeyen hayvanlardan atmaca, çaylak ve kartal gibi havada pisleyen kuşların tersleri 

D)Eti yenmeyen hayvanların sidikleri, ağızlarından gelen salyaları, akan kanları ve kuşlardan başka 

bütün hayvanların tersleri... 

 

48. Bazı ibadetlerin yapılmasına şer'an engel olan ve hükmen necaset sayılan bir hal olarak 

tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Taharet     B)Hades        C)Tathir       D)Tuhur 

 

49.Aşağıdakilerin hangisi namaz için söylenemez? 

A)Muayyen vakitler içinde farz kılınmıştır 

B)Buluğa ermiş, akıllı Müslümanlara farz kılınmıştır 

C)Namazın farz kılınmasında hikmetler ve faziletler vardır. 

D)Namaz kendine mahsus kalıpları olan bir ibadet değildir. 

 



50.Aşağıdakilerin hangisi namazın çeşitlerinden değildir? 

A)Mubah          B)Sünnet                 C)Vacip            D)Farz 

 

51.Aşağıdakilerden hangisi gayr-ı müekked sünnettir? 

A)Sabah namazının ilk sünneti                      C)Öğle namazının ilk sünneti 

B)Akşam namazının son sünneti                   D)İkindi namazının  sünneti 

 

52.Aşağıdaki durumların hangisinde muktedi imama uymaz? 

A)İmam namazın sonunda selam vermeden tekrar ayağa kalkınca   B)İmam kade-i ulayı terk edince 

C)İmam zevaid tekbirlerini terk edince                                        D)İmam sehiv secdesini terk edince 

 

53.Aşağıdakilerden hangisi Bayram namazının sıhhat şartlarından değildir? 

A)Hutbe          B)Camii                  C)Cemaat                     D)Vakit 

 

54.Aşağıdakilerden hangisi Hutbenin mekruhlarından değildir? 

A)Hutbe dinleyenlerin sağa sola bakmaları        C)Hutbe esnasında namaz kılmak  

B)Hutbe okunurken konuşmak                           D)Hutbe okunurken yaslanmak 

  

55.Başı kapalı bir bayan iftitah tekbirinden sonra başı açılırsa  hanefilere göre durumu ne olur? 

A)Namazı bozulur                                       C)Namazı bozulmaz 

B)Sehiv secdesi yapar                                 D)Namazı iade etse daha iyi olur. 

 

56. Namazda hangi halde sehiv secdesi gerekir? 

A)Tek başına namaz kılarken öğle ve ikindi namazlarında açıktan okumak 

B)Sübhâneke'yi ve eûzü besmeleyi açık okumak 

C)Rükûda bir kere "Sübhâne rabbiye'l-azîm" demek 

D)Rek'atı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rek'atının dışında fatiha okumamak 

 

57. Hangi sünnet farzdan önce kılınamayıp, geriye bırakılırsa farzdan sonra iadesi yapılır? 

A)Öğle namazının ilk sünneti                     C)Yatsı namazının ilk sünneti  

B)İkindi namazının sünneti                         D)Sabah  namazının ilk sünneti 

 

58. Aşağıdakilerden hangisi cemaate gitmemek için mazeret değildir? 

A)Bedenî arızalar                            C)Farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet  

B)Caminin sıkışık olması                D)Abdestin sıkışık durumda olması 

 

59. İmam, namazda gizli okunacak yerde açıktan, açıktan okunacak yerde de gizliden okursa ne 

gerekir? 

A)Hiçbir şey gerekmez.                                        C)Sehiv secdesi gerekir. 

B)Namaz bozulmuş olur ve tekrarı gerekir.         D)Okuduklarını tekrar eder. 

 

60. Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının farz olmasının şartlarından biri değildir? 

A)Mukim olmak                              C)Erkek olmak 

B)Sağlıklı olmak                             D)Kalabalık cemaatin bulunması 

 

 

 



2.BÖLÜM(Sosyal Bilimler Bölümüne Kodlanacak) 
 

 

1. Dört rekâtlı farzın son iki rekâtında Fatiha’dan sonra sûre okunsa, bu durumda ne yapmak 

gerekir? 

A)Sehiv secdesi gerekir                         C)Namazın tekrarı gerekir 

B)Sehiv secdesi gerekmez                     D)Beşinci rekâta kalkılır. 

 

2. Hanefii mezhebinde Cuma Hutbesinin Rüknü nedir? 

A)İnsanlara hak ve hakikatı bildirme niyeti taşımak 

B)Birlik ve beraberlik mesajını vermek 

C)Hutbe niyeti ile Allah’ı zikretmek 

D)Hutbeyi yüksek bir yerde irad etmek 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi imamlık konusunda doğru değildir? 

A)Özürlü olan kimse, özürsüze imam olur. 

B)Necasetten taharet şartını yerine getirmesi şarttır. 

C)Setr-i avret şartını yerine getirmiş kimse, bu şartları yerine getirmemiş kişiye imam olur. 

D)Namazın sıhhat şartlarından birini yitirmiş olmamak da şarttır 

 

4. Aşağıdakilerin hangisi Namazı bozmaz? 

A)Yanlışlıkla konuşmak 

B)Özürsüz tanahhuh etmek 

C)Bir şeyi üflemek veya bezginlik göstermek 

D)İnsanların gündelik konuşmalarını andırmayacak şekilde yapılan dualar 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kadın ve erkek cenazesine ait bir parça değildir? 

A)Cilbap             C)İzar               B)Kamis              D)Lifafe 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi gerektiren kurallardan değildir? 

A)Rükun tekrarı                                     C)Namazda uzun ara verme 

B)Rükun takdim ve tehiri                      D)Eksik rekat halinde. 

 

7. Kadın erkek aynı safta namaz kılma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)Cenaze Namazında aynı safta namaza engel değildir 

B)Kabe'nin içerisinde de muhâzât sorunu yoktur 

C)Aynı safta namaz kılınırsa sadece kadının sağ ve solundaki erkeklerin namazı olmaz 

D)Şafii mezhebinde muahazat erkeğin namazına zarar vermez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Aşağıdakilerden hangisi Namazda kıble ile ilgili meselelerde doğru değildir? 

A)Namazda kıble yönünü anlaması halinde, namazını bozmadan o tarafa yönelir ve tamamlar. 

B)Kâbe’nin bulunduğu noktadan 45 derece sağa ve sola sapmalar kıbleden sapma sayılmaz  

C)Kişi kıble cihetini araştırsa ve her biri ayrı bir yönün kıble olduğuna kanaat getirse, bu durumda 

bunlar birbirlerine uyarak cemaatle namaz kılarlar. 

D)Kıbleyi bilmeyen kimse, kıblenin ne tarafta olduğunu araştırmadan rastgele bir tarafa yönelse, 

namazda yöneldiği tarafın kesin olarak kıble tarafı olduğunu anlasa namazı yeniden kılar. 

 

 

9. Cuma Namazında Hanefi,Şafii,Maliki,Hanbeli sıralamasında İmam dışında cemaat sayısı en 

az kaç kişi olmalıdır? 

A)3/40/40/10               B)3/10/40/40                       C)3/39/10/39                  D)4/40/10/10 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Vitir Namazı için doğru bir bilgi değildir? 

A)Vitir namazının vakti, yatsı namazının sonrasından fecrin doğmasına kadardır 

B)Ebû Yûsuf ve Muhammed e göre vaciptir 

C)Vitir namazı binek üzerinde kılınabilir 

D)Vitir namazı kazaya kaldığında kaza edilmesi gerekir. 

 

11. Namazı bozan durumlardan hangisi kendi irade ve ihtiyarı dışında gerçekleşen bir haldir? 

A)Sabah namazını kılarken güneşin doğması 

B)KasdenTenahhuh etmek 

C)Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi 

D)Özür sahibi olan mazereti bulunan kişinin özrünün ortadan kalkması. 

 

12. Aşağıdakilerin hangisi ezan ve kamet ile alakalı doğru değildir? 

A)Ezan okuyacak kimselerin erkek, akıllı, takva sahibi olmaları gerekir 

B)Ezan ve kamet vaktin değil, namazın sünnetidir 

C)Ezan okumak için vaktin girmiş olması şart değildir 

D)Ezan ve kamet vakit namazların da sünnettir 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Kunut duaları için doğru değildir? 

A) Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre Kunut duası okumak sünnettir 

B)Şafii ve Malik’e göre, sabah namazının farzında rükûdan sonra Kunut duası okunabilir 

C)Şâfıîler'e göre vaciptir 

D)Ebu Hanife’ye göre terkinde sehiv secdesi gerekir, 

 

14.Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının sıhhat şartlarından değildir? 

A)Hutbe                    B)Mescid               C)Cemaat                   D) Mukimlik 

 

15. Hanefilere Müslümanların Kabe'yi sadece tavaf etmek için alacakları  abdestin hükmü 

nedir? 

           A)Farz                       B)Vacib                     C)Sünnet                    D)Mendup 

 



16.Ramazan-ı şerif orucu ne zaman farz kılınmıştır? 

A) Hicretten 1,5 sene sonra Şaban-î Şerifin onuncu günü. 

B) Hicretten 1,5 sene sonra Şaban-ı şerifin 25. günü. 

C) Hicretten iki sene sonra recebin onuncu günü. 

D) Hicretten 2,5 yıl süre sonra ramazanın onuncu günü. 

 

17.Ramazan-ı şerif bayramının birinci günü ile kurban bayramının dört gününde tutulacak 

oruçların hikmeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Müstehab        B) Tenzihen mekruh      C) Tahrimen mekruh  D) Mendup 

 

18.Bozulan bir nafile orucunun kaza edilmesinin hükmü nedir 

A) Farz    B) Sünnet          C) Vacip             D) Müstehap 

 

19.Şevval hilali Ramazan-ı şerifin kaçıncı günü güneşin batışı akabinde araştırılır? 

A) Ramazanın 28. Günü  B) Ramazanın 29. Günü  

C) Ramazanın 30. Günü  D) Ramazanın 27. Günü 

 

20.Bütün kaza keffaret ve zamanı tayin edilmemiş adak oruçları için niyetin ne zaman yapılması 

gerekir?  

A) İkinci fecirden sonra                B) İkinci fecir’in ilk kısmında  

C) Kuşluk vaktinde                D)  İstiva vaktinde 

 

21.Ramazanı şerifte harareti azaltmak için ağza buna su almak ve soğuk su ile yıkanmak imam 

Ebu Yusuf’a göre nedir 

A) Mekruhtur  B) Mekruh Değildir  C) Haramdır  D) Müstehabdır 

 

22.Bir bayılan kimseden kusuntu kendi kendine gelince bakılır? 

Eğer ağız dolusu olmayıp kendi kendine içeriye giderse oruçlunun durumu ne olur? 

A) Oruç ittifakla bozulur                    B) Oruç ittifakla bozulmaz  

C) Oruç bozulur kaza gerekir                   D) Oruç ittifakla bozulur kefaret gerekir  

 

23.Buruna dökülen bir ilaç boğazda hissedilirse orucu bozar mı? 

 A) Orucu bozulmaz                                 B) Orucu bozar kefaret gerekir    

 C) Orucu bozar kaza gerekir                   D) Tahrimen mekruhtur 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutulmayı mubah kılan özürlerden biri değildir?  

A) Yolculuk  B) Hastalık  C) Gebelik    D) Fabrikada yorucu bir işte çalışmak 
 

25.Yapılması alışılmış olan bir şeyin Ramazan-ı şerifte unutularak ağzına alan kimse oruçlu 

olduğunu hatırlayınca hemen ağzından çıkarıp atması lazımdır. Bu halde çıkarmayıp da yutarsa 

üzerine ne lazım gelir?  

A) Kaza lazım gelmez        B) Kaza lazım gelir           C) Kefaret lazım gelmez    D)Kefaret lazım gelir  

 

 

 

 

 

 



26. Tutulmayan hangi oruçlardan dolayı fidye verilir?  

A) Ramazan oruçları                  B) Kaza olarak sahih olmaz bir nafile olmuş olur 

C) Mekruh bir oruç olur               D) Haram bir oruç olur. 

 

27.Aşağıdakilerden hangisi yemini mühakide’yi anlatır? 

A)Yanlışlıkla veya doğru olduğu zannı ile yalan yere yapılan yemindir 

B) Geçmişte meydana gelen bir olaya hakkında yapılan yemindir. 

C)Yalan yere kasten yapılan yemindir. 

D) Mümkün ve geleceğe ait bir şey hakkında yapılan yemindir. 

 

28.Aşağıdakilerden Hangisi İstikaf’ın Şartlarından Bir Değildir? 

A) İtikaf yapan kimse Müslüman akıllı ve temiz bulunmalıdır. 

B) İtikafa niyet edilmiş olmalıdır 

C) Vacip olan bir itikafta itikaf eden kimse oruçlu bulunmalıdır. 

D) İtikaf için buluğ çağına ermek ve erkek olmalıdır. 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi bir nezrin şer’an yerine getirilmesi için gerekli şartlardan biri 

değildir? 

A) Adanılan şeyin cinsinden bir farz veya vacip ibadet bulunmalıdır. 

B) Adanılan şey zaten yapılması o anda veya gelecekte lazım bir farz veya vacip. 

C) Adanılan şey aslında bir günah olmamalıdır. 

D) Adanılan şey aslında imkansız olmamalıdır. 

 

30. Allah rızası için kurban kesmeye ne denir ? 

A)Udhiyye                 B)Tazhiye                   C)Akika            D)Nesike 

 

31.Tavuk , horoz , kaz gibi ehli hayvanların kurban olarak kesilmesinin hükmü nedir  

A)Haram     B)Tenzihen mekruh    C)Mekruh   D)Tahrimen mekruh 

 

32.Boğazlama ameliyesinin yerine getirilmesi için hangilerinin kesilmesi  gerekir? 

A)Hayvanın yemek borusu , iki damardan birisi , nefes borusu  

B)Vedec,hulkum,yemek borusu 

C)Meri,vedec,hulkum 

D)İki damarı,nefes borusu,hulkum 

 

33.Telehhi ne demektir ? 

A)Vahşi hayvanları avlatmaktır  

B)Abdest  alırken mübalağa yapmaktır 

C)Keyif ve eğlence için av avlamaktır 

D) Lehine olmak 

 

34. Zekat vermeye ne denir? 

A) Tezkiye                    B) Zekat                     C) Müzekki                      D) Nesep 

 

 

 

 



35.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir kimsenin zekat vermekle mükellef olmasının 

şartlarından değildir? 

A) Müslüman olmak                            B) Nisap miktarı mala sahip olmak   

C) Mal artıcı olmalıdır    D) Zekat için kalben niyet etmek 

 

36.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zekat toplamak ve dağıtmakla görevli olan memurlara 

verilen adlardan biridir? 

A) Müzekki               B) Sai           C) Nisap    D) Amele 

 

37.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kendisine zekat verilebilecek kimselerden değildir? 

A) Miskin         B) Azadlılar        C) Mükatep  D) Mücahit 

 

38. İkiyüz elli koyun için ne kadar zekat verilir? 

A) Üç koyun      B) Bir koyun      C) İki koyun  D) Dört koyun 

 

39.Dörtyüz dirhem için ne kadar zekat verilir? 

A) On dirhem      B) Dört dirhem  C) Kırk dirhem   D) Beş dirhem 

 

40.Büyük İslam ilmihali eserinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?  

A)Ömer Rıza Doğrul                            B) Ömer Nasuhi Bilmen     

 C) Ahmet Hamdi Aksekili                   D)Hamdi Döndüren 


