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HADİS

1. Altı temel hadis kitabı adıyla meşhur olmuş, hadis 
alanının en itibar edilen kaynağı aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Kütüb-i Sitte 

 B) Kütüb-i Tis’a

 C) Riyâzü’s-Sâlihîn

 D) Sahihayn

 E) Sünen-i Erbaa

3. Hz. Peygamber pazar yerini dolaşırken bir buğday 
satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına 
elini daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi 
değildi. Parmakları ıslanan Hz. Peygamber, satıcıya bu 
ıslaklığın sebebini sordu. Adam buğdayların yağmurdan 
ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
“Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste 
koyman gerekmez miydi?” buyurdu ve şöyle uyardı: 
“Bizi aldatan, bizden değildir.” (Müslim, İman, 164.)

 Bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satılacak ürünler uygun koşullarda saklanmalıdır.

B) Ürünler dikkatlice kontrol edilerek satın alınmalıdır.

C) Ticarette hile yapmaktan kaçınılmalıdır.

D) Hububat ürünleri kuru olarak satılmalıdır.

E) İş yerleri ve esnaf denetim altında tutulmalıdır.

2. Çevresindekilerin namaz, oruç gibi ibadetlere düşkün 
olmadığını gören bazı Müslümanlar bu ibadetleri 
çekici hâle getirmek için Hz. Peygamber adına birtakım 
vaatlerde bulunarak hadis uydurmuşlardır.

 Bu metin aşağıdaki hadis uydurma nedenlerinden 
hangisine örnektir?

 A) İslam’a hizmet arzusu

 B) Şahsi çıkar sağlama

 C) Grup görüşünü savunma

 D) İslam düşmanlığı

 E) Yalancı ve cahil olma

“Beni nasıl namaz kılıyor olarak  gördüyseniz öylece 
namaz kılınız!” (Buhârî, Ezan, 18.) 

“Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya iyi, güzel, 
faydalı söz söylesin ya da sussun.” (Buhârî, Edeb, 31.)

Kur’an ve sünnette çözümünü bulamadığı bir sorunu 
kendi görüşü ile çözeceğini söyleyen Muaz b. Cebel’in 
yaklaşımını Hz. Peygamber memnuniyetle karşılamıştır. 
(Tirmizî, Ahkam, 3.)

 Bu hadisler kavlî, fiilî ve takrîrî sünnet çeşitlerinden 
hangilerine örnek verilebilir?

4.

           Fiilî             Kavlî        Takrîrî   

A)

B)

C)

D)

E)
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6. Sünnete tabi olmaktan maksat, Hz. Peygamber’i 
örnek almak mı yoksa onu taklit etmek midir? İmam 
Gazali  Hz. Peygamber’i örnek almakla ona benzemeyi 
birbirinden ayırmış, “Hz. Peygamber’e saygı gösterip 
tazimde bulunmak ona benzemekle olmaz.” diyerek şu 
örneği vermiştir: “Bir krala saygı göstermek demek onun 
emir ve yasaklarına uymaktır yoksa bağdaş kurarak 
oturduğu için bağdaş kurmak değildir.”

 Bu metinden;

I. Hz. Peygamber’in sadece giydiklerini ve yediklerini 
takip taklittir.

II. Taklit ve örnek alma eylemleri içerik olarak 
birbirinden farklıdır.

III. Hz. Peygamber’i örnek almak belli bir bilinç düzeyinin 
sonucudur.

IV. Sünnete uyma tabiri taklit etme eylemini de 
bünyesinde barındırır. 

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız IV 

            D) II ve III                               E) III ve IV

5. Bakara suresinin 43. ayetinde “Namazı kılın, zekâtı verin. 
Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” buyrularak 
müminlerin namaz kılmaları açıkça emredilmiştir. 
Bununla birlikte Kur’an’da namazın nasıl kılınacağına 
dair detaylı bilgi verilmemiştir. Müslümanlar namaz 
ibadetini Hz. Peygamber’in bu konudaki uygulamalarıyla 
öğrenmiştir.

 Bu metinde Hz. Peygamber’in;

I. Tebliğ

II. Teşri

III. Tebyin

 görevlerinden hangilerine vurgu yapılmaktadır?

 A) Yalnız I                  B) Yalnız III                    C) I ve II

                 D) II ve III                     E) I, II ve III

HADİS

7. Hadis tarihi açısından sahabe döneminin en belirgin 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Art niyetli bazı kimseler çeşitli sebeplerle hadis 
uydurma faaliyetlerine başlamıştır. 

B) Hadisleri yazıya geçirip kayıt altına alma faaliyetleri 
hızlı bir şekilde yayılmıştır. 

C) Hadislerin Nebi’den (s.a.v.) gelip gelmediği 
araştırılmaya ve sened sorulmaya başlanmıştır.

D) Hadis öğrenmek ve raviler hakkında bilgi edinmek 
amacıyla çıkılan ilmî yolculuklar artmıştır. 

E) Hadisler sözlü olarak öğrenilip ezberlenmiş ve kendi 
aralarında müzakere edilerek nakledilmiştir.

I. Hurafelerin oluşmasına neden olmuştur.

II. Hadislere karşı güveni sarsmıştır.

III. Toplumsal olarak bölünmeye yol açmıştır.

IV. İnsanların gözünde İslam’ı kötülemiştir.

V. Toplumu hadis öğrenmeye sevk etmiştir.

 Verilenlerden hangileri mevzu hadislerin yol açtığı 
zararlardan biri değildir?

 A) Yalnız III   

 B)  Yalnız V  

 C)  I ve II 

 D)  II ve IV

 E)  III, IV ve V

8.



İMAM HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ DEĞERLENDİRME TESTİ

T.
C

. M
ill

î E
ği

tim
 B

ak
an

lığ
ı D

in
 Ö

ğr
et

im
i G

en
el

 M
üd

ür
lü

ğü

HADİS

10. Aşağıdakilerden hangisi hadis uydurma faaliyetlerine 
karşı alınan tedbirler arasında yer almaz?

A) İslam âlimlerinin nakledilen hadisin kaynağını 
sorgulamaları

B) Hadislerin senedleriyle birlikte zikredilmesinin 
zorunlu hâle gelmesi

C) Uydurma hadislerin bir araya toplanarak insanların 
dikkatine sunulması

D) Hadis âlimlerinin rivayetleri inceleyerek sıhhat 
açısından değerlendirmesi

E) Tedvin edilen hadislerin kitaplarda konularına göre 
tasnif edilmesi

9. İslam’ın ilk asırlarından günümüze kadar “sünnet” ve 
“hadis” sözcüklerine yüklenen anlamlar farklı olmuştur. 
Sözlük anlamına uygun olarak sünnet daha çok davranış 
ile ilgili bir kavram olarak görülürken hadis, sözlü ve 
yazılı rivayetlerin adı olarak anlaşılmıştır. Bu çerçevede 
Hz. Peygamber’in söz ve fiillerinin sözlü rivayetleri hadis, 
uygulanagelen söz ve filleri de sünnet adını almıştır.

 Buna göre;

I. Hadis ve sünnet ilk dönemlerden itibaren birbirinin 
yerine kullanılmıştır.

II. Sünnet kavramı ile daha çok Hz. Peygamber’in 
davranışları kast edilmiştir.

III. Hz. Peygamber’den aktarılan sözlü rivayetlere hadis 
adı verilmiştir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I                     B) Yalnız II C) I ve III

                  D) II ve III                       E) I, II ve III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A C A D C E B D E
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