
HADİS DERSİ SORULARI 

(17 MAYIS 2015) 

1. Müsnedler gibi sahabe adına veya musannifin hocalarının adına yahut ravilerin Ģehirlerine, 

kabilelerine göre alfabetik olarak düzenlenen hadis kitabı türüne ne ad verilir.  

a. Camî‟ler  b. Mu„cem  c. Cüzler  d. Sahihler 

 

2. Ahkâma dair hadisleri fıkıh kitaplarındaki sıraya göre derleyen hadis kitabı türüne ne ad 

verilir.  

a. Sünen  b. Müsned  c. Mu„cem  d. Fihrist 

 

3. Hadisçi özelliğiyle bilinen aynı zamanda mezhebi günümüze kadar devam etmiĢ olan bir 

alimdir. Mihne olayına muhatap olmuĢ bu değerli ilim adamı kimdir.  

a. Muhammed b. Ġdris eĢ-ġâfî 

b. Mâlik b. Enes 

c. Ahmed b. Hanbel 

d. Süfyân es-Sevrî 

 

4. Sahabe isimlerine göre tertip edilen hadis kitabı türüne ne ad verilir.  

a. Müsned  b. Camî  c. Konkordans   d. Sünen 

 

5. el-Mektebetü‟Ģ-ġâmile nedir? 

a. ġam‟da bir okul ismi 

b. Doğuda bir kütüphane ismi 

c. Kapsamlı bir kütüphane bilgisayar programı 

d. Sıbyan okulu 

 

6. AĢağıdaki isimlerden hangisi AĢere-i mübeĢĢere‟ye dahil isimlerden değildir. 

a. Talha b. Ubeydullah 

b. Bilal-i HabeĢî 

c. Saîd b. Zeyd 

d. Ebu Ubeyde b. Cerrah 

 

7. Atîk unvanıyla da bilinen, iki kiĢinin ikincisi olarak Kur‟an‟a geçen sahabî kimdir.  

a. Ömer b. Hattab 

b. Ebu Bekir b. Ebu Kuhâfe 

c. Ali b. Ebu Tâlib 

d. Hatice bint Huveylid 



 

8. Muvâfakât-ı Ömer terimi ne anlama gelmektedir.  

a. Hz. Ömer‟in duruĢları 

b. Peygamberimizin Hz. Ömer‟e verdiği haberler 

c. Hz. Ömer‟in çocukları 

d. Hz. Ömer‟in Allah‟ın muradına uygun davranıĢları 

 

9. Bedir savaĢına katılmadığı halde Resûlullah‟ın (s.a.) ganimetten kendisine pay ayırdığı 

sahabî kimdir.  

a. Hz. Osman 

b. Hz. Ali 

c. Zübeyir b. Avvam 

d. Hz. Ömer 

 

10. CeyĢu‟l-usra hangi savaĢta Ġslam ordusu için kullanılıĢtır. 

a. Bedir   b. Tebük  c. Uhud  d. Hudeybiye 

 

11. Uhud savaĢında Hz. Peygamber‟i korumak için gelen oka elini uzatan ve eli parçalanarak 

çolak kalan sahabî kimdir.  

a. Musab b. Umeyr 

b. Zübeyir b. Avvam 

c. Talha b. Ubeydullah 

d. Abdullah b. CahĢ 

 

12. Resûlullah‟ın (s.a.) “Hayr”, Feyyâd”, “Cûd” diye isimlendirdiği sahabî kimdir.  

a. Zübeyir b. Avvam 

b. Talha b. Ubeydullah 

c. Abdurrahman b. Avf 

d. Osman b. Affan 

 

13. “Resûlullah‟ın (s.a.) havarisi” unvanına sahip sahabî kimdir.  

a. Zübeyir b. Avvam 

b. Talha b. Ubeydullah 

c. Ali b. Ebu Talib 

d. Abdullah b. Mesud 

 

14. Efendimiz‟in Refik-i A„la‟ya yükselmesinin ardından ezvâc-ı tâhirat‟ın geçimlerini 

üstlenen cömert sahabî kimdir.  



a. Osman b. Affan 

b. Ömer b. Hattab 

c. Ali b. Ebu Talib 

d. Abdurrahman b. Avf 

 

15. Hz. Peygamber (s.a.) hayattayken iki kiĢinin arkasında saf tutup namaz kılmıĢtır. Bu iki 

Ģerefli sahabî kimdir.  

a. Ebu Bekir-Abdurrahman b. Avf 

b. Ebu Bekir-Ali b. Ebu Talib 

c. Osman b. Affan-Ebu Bekir 

d. Bilal-i HabeĢi-Abdurrahman b. Avf 

 

16. Ġslam adına ilk kan akıtan ve ilk oku atan sahabî kimdir.  

a. Ali b. Ebu Talib 

b. Muaz b. Cebel 

c. Sa„d b. Ebi Vakkas 

d. Ebu Ubeyde b. Cerrah 

 

17. Kervanı gözetlemekle görevlendirilen ve bu sebeple Bedir savaĢında fiilen bulunmadıkları 

halde Resûlullah‟ın ganimetten pay ayırdığı iki sahabe kimdir.  

a. Saîd b. Zeyd-Ali b. Ebu Talib 

b. Saîd b. Zeyd-Talha b. Ubeydullah 

c. Talha b. Ubeydullah-Cafer b. Ebu Talib 

d. Ebu Zer Ğifârî-Osman b. Affan 

 

18. Bilal-i HabeĢî eski efendisini savaĢ meydanında görünce “ĠĢte küfrün baĢı” dedi ve onu 

orada hakladı. Bu olay hangi savaĢta meydana geldi?  

a. Bedir   b. Uhud  c. Mekke‟nin Fethi  d. Tebük 

 

19. Medine‟nin Yahudi ilim adamlarından biri iken Resûlullah‟ı görünce Müslüman oldu. 

Kimdir bu sahabî efendimiz?  

a. Sa„d b. Muaz 

b. Muaz b. Cebel 

c. Sâbit b. Kays 

d. Abdullah b. Selam 

 

20. Halk arasında “ehavâtu’l-mü’minât” yani “Müslüman kız kardeşler” diye meĢhur olmuĢ 

kardeĢlerden Cafer b. Ebu Tâlib‟in hanımı olan meĢhur sahabî hanım kimdir?  



a. Ümmü Seleme 

b. Esma bint Umeys 

c. Fatıma bint Hattab 

d. Esma bint Ebu Bekir 

 

21. Mûte SavaĢında Ģehit olan komutanların arasında aĢağıdakilerden hangisi yoktur? 

a. Musab b. Umeyr 

b. Abdullah b. Revâha 

c. Cafer b. Ebu Tâlib 

d. Zeyb B. Harise 

 

22. Efendimizin “Bu bu oğlum seyyittir. Allah‟ın, onun sayesinde Müslümanlardan iki büyük 

topluluğun arasını bulacağını umuyorum” buyurduğu güzel sahabî kimdir?  

a. Hz. Hüseyin 

b. Hz. Ali 

c. Hz. Kasım 

d. Hz. Hasan 

 

23. Hz. Hüseyin‟in Ģehir edildiği yer ve yıl aĢağıdakilerden hangisidir?  

a. Kerbela / h. 54 

b. Kûfe / h. 60 

c. Kerbela / h. 61 

d. Kerbela / 675 

 

24. Resûlullah tarafından cennet hanımlarının en hayırlıları olarak sayılan dört hanım 

aĢağıdaki Ģıkların hangisinde doğru verilmiĢtir? 

a. Meryem, Âsiye, Hatice, ÂiĢe 

b. Âsiye, Hatice, Fatıma, Hafsa 

c. Meryem, Fatıma, ÂiĢe, Ümmü Süleym 

d. Âsiye, Meryem, Hatice, Fatıma 

 

25. Muhacirlerin ilk doğan çocuğu kimdir?  

a. Abdullah b. Zübeyir 

b. Abdullah b. Osman 

c. Hasan b. Ali 

d. Hüseyin b. Ali 

 



İSLÂM HUKUK TARİHİ SORULARI – 2015 

1 –  “Müctehidi şer’î amelî hükümleri, tafsılî delillerden çıkarıp elde etmeye ulaştıran 

kâideler ilmine denir.”  

Yukarıdaki tarif hangi ilim dalının tarifidir?  

a) Kavâid Ġlmi         b) Usûlü Fıkıh                c) Fıkıh                   d) Ġslâm Hukuku 

2 -   Gerek İslâm Hukuk Tarihi, gerek cereyan eden hadiseler ve inen âyetler açısından 

Asr-ı Saadet iki devreye ayrılır. Bu devreler hangileridir?  

a) Nübüvvetten önce – Nübüvvetten sonra      b) Mekke Fethinden önce - Mekke Fethinden 

sonra 

c) Mekke Devri – Medine Devri                    d) Bedir Gazvesi öncesi - Bedir Gazvesi sonrası  

3 – Şu bilgilerden hangisi yanlıştır?  

a) Hicretten önce ahkâm âyeti inmemiĢtir. Ġnen âyetler iman esasları ile ilgilidir.  

b) Hicretten önce az da olsa hüküm ifade eden âyetler inmiĢtir. 

c) Mekke‟de inen âyetler içinde sonraki hükümlere zemin hazırlayan âyetler de vardır.  

d) Namaz 5 vakit olarak Hicretten önce farz kılınmıĢtır.  

4 - Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?  

a) Ezan Mekke‟nin son yıllarında Ġslâm‟ın bir Ģiarı haline gelmiĢti.  

b) Oruç, Zekât ve Hacc Medine‟ye hicretten sonra farz kılınmıĢtır. 

c) Bayram namazları Mekke‟de iken kılınmaya baĢlamıĢtı.  

d) Rasûlullah hayatta iken konan hükümler o devri bağlar, devrin değiĢmesi ile hükümler de 

değiĢir.  

ِرِهم   َعٰلى هللا َواِنَّ  ظُلُِمىا بِاَوَّهُم   يُقَاتَلُىنَ  يهَ اُِذَن لِلَّرِ  ﴿  ﴾ير  لَقَدِ  وَص 

“Kendileriyle savaşılan mü’minlere saldırgan kâfirlere karşı savaş için izin verildi. Çünkü onlar 

zulüm gördüler. Şüphesiz Allah mü’minlere yardım etmeye, zafer bahşetmeye kadirdir.”(Hacc 22/ 39) 

5 – Yukarıdaki âyet aşağıdaki bilgilerden hangisine delil olarak zikredilmiş olabilir?  

a) Kâfirler zâlimdirler. Zâlimler ölümü hak ederler.  

b) Allah savaĢana yardım edecektir. SavaĢ zafer getirir.  

c) Zulüm gören herkes üzerine savaĢ farzdır.  

d) Cihad izni önceleri sadece zulüm gören ve saldırıya uğrayan mü‟minlere verildi. 

Müslümanlar güç kazandıkça giderek cihad emrine dönüĢtü.  

6 – Lügatte, basamak basamak yükseliş demektir. Hükümlerin bir üst noktaya 

yükselişi, var olan hükümlere zamanı gelince yeni hükümlerin ilave edilişi için 

kullanılır?  

a) Dinde kolaylık           b) Yeni hükümler koyma          c) Tedric                    d) Nesih  



7 – Kur’ân-ı hem toplayıp mushaf haline getirme de, hem de nüshalar halinde 

çoğaltmada birinci derecede görev alan sahabî kimdir?  

a) Muaz Ġbn Cebel       b) Zeyd Ġbn Sâbit         c) Huzeyfe Ġbn Yemân       d) Abdullah Ġbn 

Zübeyr  

8 – Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

a) Kur‟ân‟ın peyderpey iniĢi hem manası üzerinde tedebbür imkânı vermiĢ, zeberlemeyi 

kolaylaĢtırmıĢ, emir ve nehiylerin zihinlerde ve amelde oturaklaĢmasını sağlamıĢtır.    

b) Kur‟an‟ın cem edilmesinde Yemâme SavaĢında birçok kurrânın Ģehid olması tesirli 

olmuĢtur.  

c) Kur‟ân Hz Osman devrinde nüshalar halinde çoğaltılmıĢtır.  

d) Kur‟ân Hz Ömer devrinde cem edilmiĢ, bir araya toplanıp mushaf haline getirilmiĢtir.   

9 – “Rasûlullah’ın söz, fiil ve ……….  denir.” Bu tarifteki boşlukta ne olmalıdır?  

a) amellerine               b) takrirlerine              c) sünnetine           d) hadislerine 

10 – İslâmın ittifak derecesinde temel hüküm kaynaklarındandır?  

a) Kur‟ân – Ġctihad – Hadis – Ülülemrin Koyduğu Hüküm       b) Kitap – Sünnet ve Tefsir  

c) Kitab – Sünnet – Ġcmâ – Kıyas                                            d) Kur‟ân – Hadis – Maslahat ve 

Kaideler 

11 – Sahabî devriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

a) ġiâ ve Haricîler de bu devirden sonra ortaya çıkmıĢtır. 

b) Hulafâ-i RâĢidîn Devri bu devir içinde yer alır. 

c) Hulafâ-i RâĢidîn Devri, Hz Ebu Bekir‟in halife olmasıyla baĢlar, Hz Hasan‟ın hilafeti 

Muâviye
(ra)

 lehine terk etmesiyle sona erer.  

d) Ġrtidat hareketleri bu devrede bastırılmıĢ, fetihler birbirini takip etmiĢtir.   

12 – Aşağıdaki bilgilerden hangisi sahabî devriyle ilgili hüküm ve ictihad prensipleri 

ile uyuşmaz?  

a) Bir mesele ortaya çıktığında ilk müracaat edilen kaynak Kur‟ân‟dı.  

b) Kur‟ân‟dan sonra ikinci ana kaynak olan sünnete müracaat edilir, hüküm onda aranırdı.  

c) Nazarî ictihad ve nazarî teĢri‟ faaliyetine de önem verilir, olabilecek hadiseler için de 

hüküm konurdu.  

d) Kitab ve Sünnette bulunamayan meselelerin hükümleri için ilim ve istikamette örnek olan 

sahibîlerden oluĢan Ģûrâya müracaat edilirdi.  

13 – Hz Ömer’in Ammar İbn Yâsir’le birlikte Kûfe’ye gönderdiği, birçok medeniyetin 

gelip geçtiği bu diyarda İslâm’ı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığı, fıkhî kabiliyeti 



ve bilgisi en çok sahabîlerden biri olan ve geride en çok âlim bırakarak bu dünyadan 

göçen sahabî kimdir?  

a) Ebu Musâ el-EĢ‟arî          b) Abdullah Ġbn Mes‟ûd         c) Ebu‟d-Derdâ         d) Huzeyfe 

Ġbn Yeman 

14 – Kûfeli olan Alkame Şam’a gelmişti. Tabiî âlimlerinden olan Alkame mescidde 

Ebu’d-Derdâ
(ra)

 ile karşılaşmıştı. Ebu’d-Derdâ ona beldelerinde bulunan üç sahabîyi 

tarif etmiş, onlardan ilim almaya teşvik etmişti. Sahabîleri tarifi şöyleydi: 

1. Allah Rasûlü’nün terliklerini, yastığını, abdest suyunu taşıyan, hazır eden ve 

kendilerine takdim eden  

2. Orada, Rasûlullah’ın
(sav)

 diliyle Allah’ın şeytandan koruduğu 

3. Hiç kimsenin bilmediği sırları bilen, Allah Rasûlü’nün
(sav)

 sırdaşı  

Bu sahabîler kimler olabilir?  

a) Abdullah Ġbn Mes‟ûd – Ammar Ġbn Yâsir - Huzeyfe Ġbn Yeman 

b) Sa‟d Ġbn Ebî Vakkas – Zeyd Ġbn Harise - Huzeyfe Ġbn Yeman 

c) Abdullah Ġbn Mes‟ûd – Zeyd Ġbn Sâbit – Hakîm Ġbn Hizam  

d) Habbâb Ġbn Eret – Abdullah Ġbn Abbas - Huzeyfe Ġbn Yeman 

15 – Rasûlullah’tan 13 yaş küçüktü. 10 yıl halifelik yaptı. Devrinde büyük fetihler 

gerçekleşti. Varlık ve bolluk yaşandı. Kendisi borçlu vefat etti.  

a) Hz Ebu Bekir              b) Ömer Ġbn Abdülaziz              c) Hz Osman                d) Hz Ömer 

16 -  İslam’dan önce de insanların gözünde değerli idi, sülalesi tarafından da sevilirdi. 

Buna rağmen Habeşistan’a hicret etmek zorunda kalanlardandır. Cömertliği, hayâsı ve 

yumşak mizacı ile tanınırdı. Halife seçilmesinde de bunun tesiri vardır. Hilafeti 12 yıl 

sürdü.  

a) Hz Ali                  b) Hz Ebu Bekir           c) Hz Osman        d) Abdullah Ġbn Zübeyr 

17 – Tabiîler devrinde İslâm topraklarında iki ilim kutbu oluşmuştu. Bunlardan 

birincisi Hicaz Medresesi, ikincisi Irak Medresesiydi. Bu ilim medreselerinin merkezleri 

hangi şehirlerdi?   

a) Mekke – Bağdat           b) Medine – Kûfe           c) Medine – Bağdat         d) Mekke – 

Medine  

18 – Hicrî birinci asrın sonlarında Medine Valisi olan Ebu Bekir İbn Hazm’e 

hadislerin toplanması, tedvini için yazılı emir veren halife kimdir?  

a) Harunu‟r-ReĢîd            b) Mervan Ġbn Hakem         c) HiĢam Ġbn Mâlik        d) Ömer Ġbn 

Abdülaziz  

19 – Sa’îd İbn Müseyyib, Urve İbn Zübeyr ve Kâsım İbn Muhammed İbn Ebu Bekir… 

Bu isimler size aşağıdaki bilgilerden hangisini hatırlatıyor?  

a) Tabiî devrinde 7 Medine âlimi olarak anılan âlimlerden üçüdür.   



b) Ġmam ġafiî‟nin kendilerinden ilim aldığı üç âlimdir.  

c) Ebu Hanife‟nin hocalarından üçüdür.  

d) Mekke, Medine ve ġam âlimleridir.  

20 – Alkame İbn Kays, Abdullah İbn Mes’ûd’un talebesidir. Ebu Hanife’nin ilmî 

silsilesinde de yer alan Alkame’nin en meşhur talebesi kimdir?  

a) Hasenü‟l-Basrî           b) Leys Ġbn Sa‟d         c) Ġbrahim en-Nehaî         d) Sa‟îd Ġbn Cübeyr 

21 – Hz Ömer’in; “Kadâyı (hükmetmeyi) en iyi bilenlerdendir”  diyerek methettiği, 

birçok gazvenin sancaktarı olan, tarihin ender gördüğü cesaret ve zekâ sahiplerinden 

olan, devri birçok imtihanların yaşandığı devir olan râşid halife kimdir?  

a) Hz Osman             b) Hz Hasan             c) Hz Ali          d) Hz Ebu Bekir 

22 – Hem hadis, hem de fıkıh alanında kıymetli bir eser olarak kabul edilir. Bu alanda 

verilen ilk eserlerden sayılır? Hem İmam Muhammed’in, hem de İmam Şafiî’nin 

istifade ettiği bir eserdir.   

a) Kitabu‟l-Harac              b) Muvattâ‟               c) Müdevvenetü‟l-Kübrâ               d) Er-Risâle 

23 - Vefat edinceye kadar hocasının yanından ayrılmadı. Onun vefatından sonra ilim 

halkasının başına geçti. Talebelerine maddî yardımda bulunurdu. Ömrünün 52 yılını 

Emevîler, 18 yılını Abbasîler devrinde yaşadı. Müzakere üslubuyla ilim aktarmayı, 

paylaşmayı tercih ederdi. Son Emevî Halifeleri ile Abbasi Halifelerinden Mansur ona 

kadılık teklif etti, reddedince zorladılar, baskılara, hatta hapse ve işkencelere direndi ve 

kabul etmedi…?  

a) Ġmam Mâlik Ġbn Enes                       b) Muhammed Ġbn Ġdris eĢ-ġafiî   

c) Ebu Hanife Numan Ġbn Sâbit            d) Muhammed Ġbn Hasen eĢ-ġeybânî  

24 – Önce babasından, daha sonra ağabeyi Muhammed Bakır’dan ders aldı. İlim ve 

takvası kendisini tanıyan herkes tarafından takdir edildi. Kendisine nisbet edilen 

mezhebin edille-i şer’iyye sıralaması şöyledir: Kitab, Sünnet, İcma, Kıyas, İstihsan, Akıl. 

Mezhebi daha çok Yemen’de yaygındır.  

a) Cafer‟i Sâdık       b) Ahmed Ġbn Hanbel    c) Süfyan Ġbn Saîd es-Sevrî    d) Zeyd Ġbn Ali 

Zeynelâbidîn 

25 – Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

a) Hasenü‟l-Basrî tabiî âlimlerindendir. 

b) Mekke‟de ilim kaynağı kabul edilen sahabî daha çok Abdullah Ġbn Abbas
(ra)

 idi.   

c) Kûfe‟de ilim kaynağı olan belli bir sahabî yoktu.   

d) Medine‟deki ilim kaynağı sahabî Abdullah Ġbn Ömer
(ra) 

idi.  

26 – Vakur bir âlimdi. “İmâmu Dâri’l-Hicre” (Hicret Yurdunun İmamı) diye anılırdı. 

Abdullah İbn Ömer’in azadlısı ve ilminin nakilcisi olan Nâfî’den de ilim aldı. Cennetü’l-

Bakî de onun yanında yatmaktadır.   



a) Ġbn ġihab ez-Zührî            b) Ġmam Malik          c) Ġmam Ahmed Ġbn Hanbel            d) 

Ca‟fer-i Sadık  

27 -   Şunlardan hangisi artık bağlısı kalmayan, dolayısıyla yaşamayan mezheplerden 

sayılır?  

a) Zahirî Mezhebi           b) Zeydiyye  Mezhebi        c) Hanbelî Mezhebi         d) Câferî 

Mezhebi 

28 – Hakem tayin edilmesine rıza gösterdiği için Hz Ali’ye karşı çıktılar. Kur’an’da âyet 

olmadığı için recm cezasını reddederler. İmanı amelden bir parça sayar, emredileni 

yapmayan, günah işleyenlerin kâfir olduğuna inanırlar?  

a) ġiîler                   b) Zeydîler              c) Haricîler            d) Zahirîler 

29 – İlk yazılı kitapları H. 183 yılında vefat eden Musâ Kazım tarafından yaılmış “el-

Halal ve’l-Haram” isimli kitaptır. 12 masum imama bağlı oluşları sebebiyle “İsnâ 

Aşeriyye” diye de adlandırılırlar?  

a) Taberiyye Mezhebi    b) Ġmamiyye (Caferiyye) Mezhebi    c) Hariciyye Mezhebi     d) 

Zeydiyye Mezhebi 

30 – Günümüzde de yaşayan ve hak mezheplerden sayılan mezhebin imamı kabul edilir. 

Mezhebi daha çok Suudi Arabistan’da yaygındır. Kaynak hadis kitaplarından sayılan 

Müsned’inde 30.000 hadis bulunur?  

a) Ġmam Ebu Mansur el-Maturîdî        b)  Zeyd Ġbn Ali       c) Malik Ġbn Enes      d) Ahmed 

Ġbn Hanbel  

31 – Şunlardan hangisi Caferî mezhebinin özelliklerinden değildir?  

a) Kim rivayet ederse etsin hadislere itibar etmezler             b) Mut‟a nikâhını caizdir.        

c) BoĢama için de iki adil Ģarttır.                                         d) Kıyas ve icmayı kabul etmezler  

32 – Mezheb İmamı olarak kabul ettikleri Hz Hüseyin’in torunu, Ali Zeynelabidîn’in 

oğludur. Ezan’a “Hayye alâ hayri’l-amel” ilavesi yaparlar. Daha çok Yemen’de 

yaygındırlar?  

a) Caferîler                b) ġiîler                   c) Zeydîler             d) Evzâîler 

33 – “Er-Risâle” ve “el-Ümm” isimli kitapların müellifi olan imamdır. “El-Kavlü’l-

Cedîd” olarak anılan görüşlerini içine alan eserlerini Mısır’a intikal ettikten sonra telif 

etti?  

a) Ahmed Ġbn Hanbel       b) Muhammed Ġbn Ġdris eĢ-ġafiî      c) Leys Ġbn Sa‟d       d) Ġbn 

Hazm  

 

 

 

 

 

 



SİYER DERSLERİ SINAV SORULARI 

 

1. Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Peygamber (sas) için kullanılan "üsvetü'n-hasene" ifadesinin geçtiği 

ayeti ve bu hususiyetin ne anlama geldiğini açıklar mısınız?  

2. Ġrhasat ve Mucize kavramları ne anlama gelmektedir? Bu iki kavrama bakıĢ açımız nasıl 

olmalıdır?  

3. Hz. Peygamber'in (sas) gençliğinin rehberliğinde 5 م(5 Mim/Mühim) kavram üzerinde 

durulmuĢtu. Bu kavramlar nelerdi?  

4. Çocuk terbiyesinde Hz. Peygamber'in (sas) attığı ilk adım neydi? Çocuklara verilen terbiye 

derslerinde neler öncellenmiĢti?  

5. Derslerde sık sık tekrarlandığı üzere Medine Ġslam Toplumu'nun 7 temel basamakları 

nelerdi? Özellikle Medine Pazarı hakkında neler söylenebilir?  

6. Hz. Peygamber'in (sas) muallimliğini konuĢtuğumuzda, dört önemli konu daha gündeme 

gelir. Bunlar nelerdir ve özellikle Mektep konusunda neler söylenebilir?  

7. Bir dava adamı olarak Hz. Peygamber dersinde vurgulandığı üzere, dava adamının ruhî 

hayatı üzerine neler söylersiniz?  

8. Bir devletin Ġslam devleti olabilmesi için üç temel esasın olması gerektiği derslerde 

vurgulanmıĢtı. Bu üç temel esas nelerdi? Biraz bu üç kavramı açıklar mısınız?  

9. Bir ordu komutanı olarak Hz. Peygamber'in (sas) askeri sahada birçok önemli adım attığına 

Ģahit olduk? Bunlardan sizin için en önemli olan iki adımını yazabilir misiniz?  

10. Bir abid olarak Hz. Peygamber (sas) dersinde sizi en fazla etkileyen iki örneği aktarabilir 

misiniz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HADİS DERSİ SINAVI 

CEVAP ANAHTARI 
(17 MAYIS 2015) 

 

Soru Doğru 

Cevap 

 Soru Doğru 

Cevap 

1 B  14 D 

2 A  15 A 

3 C  16 C 

4 A  17 B 

5 C  18 A 

6 B  19 D 

7 B  20 B 

8 D  21 A 

9 A  22 D 

10 B  23 C 

11 C  24 D 

12 B  25 A 

13 A    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İSLÂM HUKUK TARİHİ - 2015  

CEVAP ANAHTARI 

  

Soru Doğru 

Cevap 

 Soru Doğru 

Cevap 

1 B  18 D 

2 C  19 A 

3 A  20 B 

4 B  21 C 

5 D  22 B 

6 C  23 C 

7 B  24 D 

8 D  25 C 

9 B  26 B 

10 C  27 A 

11 A  28 C 

12 C  29 B 

13 B  30 D 

14 A  31 A 

15 D  32 C 

16 C  33 B 

17 B    

 


