
 

 

 
1. Peygamberimizin dinin direği olarak ifade ettiği 
ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Namaz         B) Oruç          C) Zekât            D) Hac 
 
2. Teyemmüm hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Gusül yerine geçer.  
B) Vakit çıkınca teyemmüm bozulur. 
C) Suyun bulunamadığı durumlarda yapılır. 
D) Abdestle yıkanan organların toprakla 
meshedilmesidir. 
 
3. Aşağıdaki vakitlerin hangisinde hiçbir namaz 
kılınmaz? 
A) Güneş doğduktan 50 dakika sonrasında 
B) Güneş tam doğarken 
C) Kuşluk vaktinde 
D) İmsak vaktinde 
 
4. Namaz, yalnızca Allah istediği için, kulluk bilinci ile 
kılınır. Bununla birlikte onun pek çok yararı vardır. 
Namaz, kulun Yüce Allah ile bağını canlı tutar, insanın 
duygu dünyasını zenginleştirir, onun davranışlarını 
sorumluluk bilinciyle şekillendirmesine ve 
kötülüklerden uzaklaşmasına katkıda bulunur. 
Böylelikle namaz manevi bir temizlik sağladığı gibi, 
namaza hazırlık şartları da maddi bir temizlik sağlar. 
Bu paragrafı yazan kimse, namazın aşağıdaki 
yararlarından hangisine değinmemiştir? 
A) İnsanı Allah’a yakınlaştırma 
B) Zamanı iyi kullanmayı öğretme 
C) İnsanda güzel duyguların gelişmesine yardım 
etme 
D) Hem maddi hem de manevi temizliği katkıda 
Bulunma 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin 
farzlarından biri değildir? 
A) Ayakları topuklarla beraber yıkamak 
B) Elleri dirseklerle birlikte yıkamak 
C) Kulak içlerini temizlemek 
D) Yüzü yıkamak 
 
6. Ramazan ayında yatsı namazı vaktinde yirmi 
rekât olarak kılınan sünnet namaz aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Cuma            B) Vitir             C) Teravih         D) Bayram 
 
 
 
 
 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yolculukta 
kılınan namazlar için sağladığı kolaylıklardan 
değildir? 
A) 3 gün boyunca mest üzerine mesh edilebilmesi 
B) Otobüs, tren ve uçakta kıble şartının aranmaması 
C) Dört rekâtlı farz namazların iki rekât kılınabilmesi 
D) Vakit namazlarını kazaya bırakabilmesi 
 
8. Cuma namazının rekâtları hangi seçenekte 
doğru verilmiştir? 
 
         İlk sünnet        Farz         Son sünnet 
A)             2                  2                     2 
B)             4                  2                     4 
C)             4                  4                     2 
D)             3                  2                     5 
 
9. Namaz esnasında yapılması zorunlu rükûnler 
vardır. Bunlardan birinin terk edilmesi, namazı 
yeniden kılmayı gerektirir. Bunların terki dışında 
kalan hatalar ise namazı yenilemeyi değil 
sehiv secdesi yapmayı gerektirir. 
Buna göre namazın 2. rekâtında rükû yapmayı 
unutan kimse ne yapmalıdır? 
A) Namazı yeniden kılmalıdır. 
B) Sehiv secdesi yapmalıdır. 
C) Fazladan bir kez rükû yapmalıdır. 
D) Rükûden itibaren 2. rekâtı yenilemelidir. 
 
10. İlahî kitaplar ve suhuflar sayesinde Allah’tan 
gelen temel ilkeler ve değerler kalıcı hâle gelmiştir. 
Örneğin, Kur’an gönderilmemiş veya  
Hz. Muhammed’in sağlığında yazıya geçirilmemiş 
olsaydı, dinin kaynağı kesinlik taşımayan 
sözlü aktarımlardan ibaret olacaktı. 
Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabını bulabiliriz? 
A) Allah niçin vahiy göndermiştir? 
B) Kur’an’a göre ilahî kitaplar hangileridir? 
C) Kutsal kitaplar hangi konuları içerir? 
D) İlahî kitaplar insanlara neleri öğütler? 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi dört ilahî kitabın 
gönderildiği peygamberlerden biridir? 
A) Hz. Âdem                 B) Hz. İbrahim 
C) Hz. Şuayb                 D) Hz. Davut 
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12. Bedir Savaşı’nda esir düşen bazı Mekkelilerin 
on müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri 
karşılığı serbest bırakılması Hz. Muhammed’in 
hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? 
A) İnsanları birlik ve beraberliğe çağırma 
B) Toplum içinde barış ve huzuru sağlama 
C) Eğitim-öğretim faaliyetlerine önem verme 
D) Hoşgörülü olma 
 
13. Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde 
yapılan Mescid-i Nebî’nin bir tarafında ilim 
öğrenmekle meşgul kimselerin kaldığı Suffe 
bulunuyordu. Gerek Suffe’de kalanlar gerekse 
kadın erkek diğer pek çok müslüman bu 
mescidde toplanarak Peygamberimizi dinler, 
ondan İslam’ı öğrenirlerdi. 
Bu durum, Mescid-i Nebî’nin toplumsal işlevlerinden 
hangisini açıklamaktadır? 
A) İlim öğrenilen bir yer olma 
B) Cemaatle namaz kılınan bir ibadet yeri olma 
C) Yardımlaşmanın gerçekleştirildiği bir kurum 
olma 
D) Yabancı elçilerle görüşmelerin gerçekleştirildiği 
bir kurum olma 
 
14. “(Ey Muhammed) Sana emrolunanı açıkça 
söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış 
etme.” (Hicr suresi, 94) ayeti geldikten bir 
süre sonra Hz. Muhammed Kâbe yakınındaki 
Safa Tepesi’ne çıkarak halkı çağırdı. Toplanan 
insanlara, “Şu tepenin arkasında bir düşman 
ordusu olduğunu söylesem, bana inanır 
mısınız?” diye sordu. Halk, “Evet, inanırız. 
Çünkü bugüne kadar senin yalan söylediğini 
görmedik.” dedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed 
peygamber olduğunu bildirerek insanları 
İslam’a çağırdı. 
Bu olay İslam’a çağrının hangi döneminin 
başladığını gösteriyor? 
A) Çağrının yaygınlaşması 
B) Yakın çevreye çağrı 
C) Medine dönemi 
D) İlk vahyin gelişi 
 
15. “Ey insanlar! Kanlarınız ve mallarınız, Allah’a 
kavuşacağınız güne kadar dokunulmazdır.” 
Peygamberimizin Veda Hutbesi’ndeki bu 
ifadesi aşağıdakilerden hangisini korumaya 
yöneliktir? 
A) Kadın haklarını           
B) İnsanların eşitliğini 
C) Can ve mal güvenliğini 
D) İnanç ve ibadet özgürlüğünü 

16. Hüner, onur, servet ve başarısından dolayı 
kişinin kendisini başkalarından üstün tutması, 
özel ve ayrıcalıklı görmesi aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ile ifade edilir? 
A) Kibir                         B) İftira 
C) Gıybet                     D) Kötü zan 
 
17. Tevrat hangi peygambere gönderilmiştir? 
A) Hz. Âdem’e            B) Hz. Musa’ya 
C) Hz. İsa’ya                D) Hz. Muhammed’e 
 
18. Tevrat kaç bölümden oluşur? 
A) 3                  B) 5                     C) 7                       D) 9 
 
19. Peygamberimiz İslam’ı anlatmak için aşağıdaki 
sahabilerden daha çok hangisinin evinde 
toplantılar yapmıştır? 
A) Hz. Halid b. Velid’in 
B) Hz. Ebu Bekir’in 
C) Hz. Osman’ın 
D) Hz. Erkam’ın 
 
20. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hz. 
Muhammed’in peygamberlik döneminde Mekke 
ve Medine’de geçirdiği süre doğru olarak 
verilmiştir? 
    Mekke      Medine 
A)  13 yıl          10 yıl 
B)  10 yıl          13 yıl 
C)   9 yıl            14 yıl 
D) 14 yıl           9 yıl 
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