"DHBT Okulu" Instagram Hesabıyla Her Gün 3 Seçkin Yeni Hap Bilgi İle Sınava
Hazırlanabilirsiniz! Takip İçin Tıklayınız..

DHBT-1
“Onlar, Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri aralarında şura iledir.
Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.”(Şura/ 38)

1. Verilen ayette altı çizili olan “Şura” kelimesi neyi ifade eder? (Doğru Cevap: C)
A) Yarışma
B) Paylaşma
C) Danışma
D) İyiliği emretme
E) Kötülükten uzaklaştırma

Hz. Muhammed’i öldürmek için çok uğraşan Mekkeliler, Mekke’nin fethedilmesiyle bütün güçlerini kaybetmiş
olarak Peygamberimizin kendilerine nasıl davranacağını merak ediyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.v) Mekkelilere,“
Size ne yapacağımı sanıyorsunuz?” deyince onlar, “Sen iyi bir kardeş ve iyi bir kardeş oğlusun.” dediler.
Peygamberimiz de: “Gidiniz, o halde serbestsiniz.” buyurdu.

2. Yukarıda anlatılan olay Peygamberimizin hangi ahlaki güzelliğini ortaya koyduğu
söylenebilir? (Doğru Cevap: B)
A) Adalet anlayışını
B) Merhametli oluşunu
C) Doğru sözlü olmasını
D) İbadete düşkünlüğünü
E) Güvenilir olmasını

3. Kur’an-ı Kerim’in Kur’an dışında, başka isimleri daha vardır. Bunlardan hangisi “kalpleri
dirilten” anlamında kullanılan isimdir? (Doğru Cevap: E)
A) el-Kitab
B) el-Furkan
C) ez-Zikr
D) en-Nûr
E) er-Ruh

4. İki kapak arasında derlenen “Mushafın” güvenilir bir biçimde eksiksiz olarak kayıt altına
alındığının en önemli göstergesi hangisidir? (Doğru Cevap: E)
A) Hz. Ebu Bekir’in vahiy kâtiplerinden Zeyd b. Sabit’i Kur’an’ın toplanması işinde görevlendirmesi
B) Zeyd b. Sabit’in Kur’an ayetlerinin, Hz. Peygamber tarafından okunmuş ve yazdırılmış bir metin olduğunu
iki şahitle birlikte kabul etmesi
C) Vahiy kâtiplerinin gelen ayetleri yazı yazmaya elverişli nesneler üzerine yazmış olmaları
D) Hz. Peygamber, her sene ramazan ayında o zamana kadar nazil olan bütün sure ve ayetleri vahiy meleği
olan Cebrail’le karşılıklı okuması
E) Başta Hz. Ömer ve Hz. Ali olmak üzere bütün sahabelerin onayını almış, kimseden bir itiraz gelmemiş
olması

Kıssalar insanların ibret almalarını sağlamak amacıyla geçmişte yaşamış peygamberler ve toplumlarla ilgili
Kur’an’da anlatılan olaylardır. Kur’an, mesajlarının toplum tarafından daha rahat ve kolay bir şekilde anlaşılması
için kıssalara başvurulmuştur.

5. Kur’an’da geçen kıssaların konuları arasında hangisi yoktur? (Doğru Cevap: D)
A) Allah’ın birliği
B) Ahiret inancı
C) Önceki peygamberler
D) Şavaş ahlakı
E) İndirilen vahiy

6. İslamiyet öncesi dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (Doğru Cevap: B)
A) Sözlü edebiyatın bir türü olan şiir söyleme sanatı oldukça gelişmiştir.
B) Hukuk kurallarına riayet eden insanların çoğunlukta olduğu bir sosyal yapı vardır.
C) Farklı türlerden inanç biçimleri görülse de putperestlik oldukça yaygın bir inanç biçimidir.
D) Kabile milliyetçiliği bu dönemin en fazla öne çıkan özelliklerinden biridir.
E) Ticari faaliyetler bu dönemde insanlar için önemli bir geçim kaynağıdır.

Müslümanlar hicret sonrasında ilk icraat olarak Mescid-i Nebi’yi inşa etti. O günün ihtiyaçları gereği bu mekânın
birçok fonksiyonu vardı. Burada ibadet, eğitim öğretim ve istişareler yapılırdı. Askerî işler görüşülür, elçiler kabul
edilirdi. Ayrıca bağışlar ve vergiler burada toplanır ve dağıtılırdı. Esirler burada tutulur ve yaralılar mescitte tedavi
edilirdi.

7. Verilen açıklamada Mescid-i Nebi’de aşağıda verilen alanlardan hangisine yönelik bir
fonksiyona sahip olduğu çıkarılamaz? (Doğru Cevap: B)
A) Sağlık
B) Spor

C) Eğitim
D) Yönetim
E) Maliye

Namaz vaktinin geldiğini duyurmak üzere daha etkili bir araca ihtiyaç vardı. Bu konuda çeşitli fikirler ileri sürüldü.
Ancak hiçbiri beğenilmedi. Bu sırada sahâbeden biri rüyasında ezanı görmüş ve ertesi gün Hz. Peygamber'e
gelerek durumu anlatmıştı. Hz. Peygamber "Bu sâdık bir rüyadır." diyerek Bilâl-i Habeşî'ye ezan cümlelerini
öğretti. Bilal-i Habeşî de Neccâroğulları’na ait yüksek bir evin damına çıkarak ilk ezanı okudu.

8. Ezanı rüyasında görerek bunu Peygamberimize anlatan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
(Doğru Cevap: A)
F)

Abdullah b. Zeyd

G) Abdullah b. Übey
H) Üsame b. Zeyd
İ)

Osman b. Affan

J)

Esad b. Zürare

9. Hangi durumda sehiv (yanılma) secdesi ile hataların telafi edilmesi gerekir? (Doğru Cevap:
D)
A) Farzın terkinde
B) Sünnetin terkinde
C) Namazın geciktirilmesinde
D) Vacibin geciktirilmesinde
E) Namazı bozan bir durumda

10. Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namazın gereklerinden biri değildir? (Doğru Cevap: A)
A) İmam yaş ve ilim bakımından cemaatten ileride olmalıdır.
B) İmamın kılacağı namazla cemaatin kıldığı namaz bir olmalıdır.
C) İmam ve ona uyan cemaat arasında uzun ve bölünmüş bir mesafe olmamalıdır.
D) Cemaat imamla aynı hizada veya imamın önünde olmamalıdır.
E) Cemaatin bütün namaz rükünlerinde imamı takip etmesi ve ondan

●● Anne babaların yeni bir çocukları dünyaya geldiğinde Allah’a şükür amacıyla kestikleri kurban.
●● Hac ibadetinin gereklerinden birini eksik yapan veya ihram yasaklarından birini ihlal eden kişinin harem bölgesinde
kestiği kurban.
●● Bir işin veya isteğin olması hâlinde kesilmek üzere Allah’a adanan kurban.
●● Kurban Bayramı’nda kesilen kurban.

11. Seçeneklerdeki kurban çeşitlerinden hangisinin tanımı yoktur? (Doğru Cevap: B)
A) Udhiye
B) Akika
C) Adak
D) Hedy
E) Ceza

12. Aşağıdakilerden hangisi farz hakkında yanlış bir bilgidir? (Doğru Cevap: E)
A) Allah tarafından vaz’ edilir
B) Terk edilmesi günahtır
C) İnkârı kişiyi dinden çıkarır
D) Vaktinde yerine getirilirse eda olur
E) Vaktinde yerine getirilmezse telafisi yoktur

“Eğer (peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra
da onun şah damarını mutlaka koparırdık. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.” (Hâkka suresi,
44-47. Ayetler)

13. Yukarıdaki âyet peygamberimizin hangi sıfatı ile doğrudan ilgilidir? (Doğru Cevap: D)
A) İsmet
B) Emanet
C) Sıdk
D) Tebliğ
E) Fetanet

14. Hurûf-u Mukatta ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (Doğru Cevap: A)
A) Muhkem olduğunda görüş birliği vardır.
B) Bir kelime gibi yazıldıkları halde, okunurken hece harfleri gibi ayrı ayrı okunur.
C) Tam bir âyet olup olmadıkları ihtilaflıdır.
D) Toplam 29 surenin başında bulunmaktadır.
E) Mânâlarını tam şekli ile Allah bilebilir.

Etkileşim ve iletişimin önemli bir vasıtası da soru ve cevaba yer vermektir. Bu manada Kur’an-ı Kerim’de de soru
ve cevaplar muhatabı yönlendirmek, ikna etmek ve gerçeği öğretmek gibi maksatlarla kullanılmıştır.

15. Kur’an’da soru yöneltilen varlıklar arasında hangisi yoktur? (Doğru Cevap: B)
A) Müminler
B) Hanifler
C) Ehl-i kitab
D) Melekler

E) Müşrikler

16. Aşağıdakilerden hangisi Leheb suresinde geçen kavramlardan biri değildir? (Doğru Cevap:
E)
A) Hamal
B) İp
C) Odun
D) Ateş
E) Çukur

17. Ayetlerde geçen "  " الناس اَيُّ َها يَاifadesi genellikle hangi surelerde geçmektedir? (Doğru Cevap:
B)
A) Kısa sureler
B) Mekki sureler
C) Mutavvel sureler
D) Hurufu mukattaa ile başlayan sureler
E) Medeni sureler

“Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da
diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü)
lakaplarla çağırmayın…(Hucurât suresi, 11, 12. ayetler.)

18. Yukarıdaki ayetlerde öne çıkan ilişki türü hangisidir? (Doğru Cevap: D)
A) Allah-insan ilişkisi
B) Allah-evren ilişkisi
C) İnsan-evren ilişkisi
D) İnsan-insan ilişkisi
E) Evren-evren ilişkisi

Kelâm âlimleri bu delili daha çok cevher-araz esasına dayalı bir yöntem içimde ele almışlardır. Buna göre kâinatı
oluşturan cisimler bir öz (cevher) ile bu özün taşıdığı vasıflardan (araz) meydana gelmiştir. Bu yapı içinde arazlar
kendi başlarına var olamayan nitelikleri oluşturur. Bu nedenle, arazlardan bağımsız varlığını sürdüremeyen
cevherlerin de kendi başlarına varlıkları olamaz. Böylece cevher ve arazlardan oluşan cisimlerin var olmak için
başka bir varlığa muhtaç olduğu ortaya çıkar ki, O da Allah’tır.

19. Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki delillerin hangisinden söz edilemktedir? (Doğru Cevap: C)
A) Ahlâk delili
B) İmkân delili

C) Hudûs delili
D) Dinî tecrübe delili
E) Gaye ve nizam delili

“…Safâ ve Merve Allah tarafından konulmuş sembollerdendir; böylece, hac veya umre için Mabede gelen birinin
bu ikisi arasında gidip gelmesinde bir mahzur yoktur. ” (Bakara suresi, 158. Ayet)
Bu ayetin hac veya umre yapan kimseye sa’y yapıp yapmama serbestliği verdiğini sananlara Hz. Aişe, bu ayet
cahiliye döneminde bu iki tepeye put konulduğu için sa’y yapmak istemeyen ensarın tereddüdünü gidermek
üzere indirilmiştir diyerek yanlış anlamayı engellemiştir.

20. Hz Aişe hangisinin yardımıyla ayetin manasını netleştirmiştir? (Doğru Cevap: A)
A) Esbâb-ı Nüzul
B) Nâsih ve Mensuh
C) Kıraat Farklılıkları
D) Vücûh ve Nezâir
E) Mücmel ve Mübe
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DHBT-2
Fıkhın temel kaynaklarında yer almayan bazı konularda örf ve âdet kaynak kabul edilir.

1. Örf ve âdetin muteber olabilmesi için hangi şartı taşıması gerekir? (Doğru Cevap: D)
A) Tüm toplumun uygulaması
B) Anlamı konusunda farklı görüşler olmaması
C) Eskiden beri yapılıyor olması
D) Naslara aykırı olmaması
E) Temel kaynaklarda geçiyor olması

İmam Malik’in İslam hukuk tarihi açısından oldukça önemli eseridir. Bu eserin fıkıh ve hadis sahasında tedvin
edilmiş ilk eserlerden olduğu görülmektedir. İmam Malik, bu eserinde Hicazlıların rivayet ettikleri hadisleri,
sahabe ve tabiûn görüşlerini, Medine’de uygulanan hukuki teamülleri bir araya toplayarak fıkıh konularına göre
düzenlemiştir. İmam Mâlik’in bu eserin hazırlanması ve düzenlenmesi için kırk yıl emek verdiği nakledilmektedir.

2. İmam Malik’in yukarıda anlatılan İslam hukuku tarihi açısından önemli eseri aşağıdakilerden
hangisidir? (Doğru Cevap: C)
A) El-Müntekâ
B) El-Muhtasar
C) Muvattâ
D) Makalât
E) El-Kavânînü’l-Fıkhiyye

3. Ebu Hanife’nin de dâhil olduğu re’y ekolünün belirleyici özelliği hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir? (Doğru Cevap: C)
A) Hüküm çıkarmada önce Kuran sonra da sünnete başvurma
B) Kıyası hüküm çıkarmada bir yol olarak kabul etme
C) Sahih olduğu kesin olarak bilinmeyen hadisler yerine içtihada göre hüküm verme
D) Tek tek hükümlerden genel prensiplere (tümevarım) ulaşma metodunu tercih etme
E) Medinelilerin uygulamasına aykırı İçtihatları kabul etmeme

4. Hadisin senet ve metninin incelenmesi ile ilgili kuralları tespit eden ve hadisin gerçekten
Hz. Peygambere ait olup olmadığının ölçülerini belirleyen hadis ilmi dalı hangisidir? (Doğru
Cevap: E)
A) İlmü’r-Rivâye
B) İlmü’l-Ahbâr
C) İlmü’l-Âsâr
D) Rivayetü’l-Hadis
E) Dirayetü’l-Hadis

I.

Hadis mümkün olduğunca az râviyle Hz. Peygambere ulaşır.

II.

Bu şekilde gelen rivayetler aynı konumdaki nâzil isnadlı rivayetlere tercih edilmez.

III. Sözün söylendiği zamanla, aktarıldığı zaman arasında az zaman bulunur.
IV. Rivayette hata ihtimali artar.

5. ‘‘Âli isnad” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (Doğru Cevap: A)
A) II-IV
B) II-III
C) I-III
D) I-IV
E) II-III

6. Aşağıdakilerden hangisi mevzu hadislerin yol açtığı zararlardan biri değildir? (Doğru
Cevap: B)
A) Dinî ve mezhebî ayrılığı körükleme
B) Dini yaşama gayretini arttırma
C) Grupçuluk, hizipçilik, kavmiyetçilik duygularını galeyana getirme
D) İslam dini ile bağdaşmayan birçok batıl itikat ve hurafelerin dinin aslındanmış gibi görülmesine neden olma
E) Cahillik ve tembelliği körükleme

7. Kur’an-ı Kerim’i baştan sona tefsir eden ilk yazılı kitap hangi müfessire aittir? (Doğru
Cevap: B)
A) Ali b. Ebi Talha
B) Mukâtil b. Süleyman
C) Süfyan es-Sevrî

D) Muhammed b. Cerir et-Taberî
E) Ebu’l-Leys es-Semerkandî

I.

İnkâr

II.

Cühûd

III. Kizb
IV. Tekfir

8. Yukarıda verilenlerden hangileri Kur’an-ı Kerim’de küfür kelimesi ile eş anlamlı
kullanılmıştır? (Doğru Cevap: D)
A) I ve IV
B) III ve IV
C) I ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız I

9. İslam medeniyetinin ortaya koyduğu değerler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır? (Doğru Cevap: A )
A) Evrensellik ilkesi ile bağdaşmayan birçok ahlaki değer, İslam medeniyeti sayesinde insanlığın hizmetine
sunulmuştur.
B) Allah’ın rızasını kazanmak için farklı alanlarda birçok vakıf kurulmuştur. Vakıfların bir benzerini başka
medeniyetlerde görmek pek mümkün değildir.
C) Din, vicdan, düşünce, kişisel hak ve hukuka riayet gibi insanlık için gerekli olan prensipler, İslâm
toplumunun meydana getirdiği medeniyette yerlerini almıştır.
D) İslâm medeniyetinin koyduğu değerler, sadece insanları değil, hayvanları da kapsıyordu. Hayvan hakları
da koruma ve güvence altına alınmıştır.
E) İslâm’ın, gerek Kur’ân, gerekse Hz. Peygamber’in hadisleri vasıtasıyla herkese karşı aynı şekil ve
şartlarda uygulanmasını istediği adalet, önemli bir prensip ve hatta bir ibadet gibi telakki edilmiştir.

Gündelik hayatlarında Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, gerçek anlamda inanan ve inançlarının
gereğine göre iyi ve güzel davranışlarda bulunanlardır. Bu niteliğe sahip olan mü’minler ……………. sahibi olup
gündelik hayatlarında dinlerine ve dindarlıklarına zarar verebilecek olan kötü davranışlardan kendilerini
korudukları gibi daima uyanık bir tavır içinde olurlar.

10. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin gelmesi en
uygun olur? (Doğru Cevap: A)
A)

Takvâ

B) Vakar

C) Feraset
D) Sıdk
E) Emanet
“Eğer Rabb’in dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi, topluca iman ederdi. Yoksa sen inanmaları için insanlara zor
mu kullanacaksın?” Yûnus suresi, 99. ayet.

11. Yukarıdaki ayet ışığında Müslüman tebliğcisinin nasıl davranması beklenmelidir? (Doğru
Cevap: D)
A) Sürekli anlatarak İslam’ı tanıtmak
B) İnanmayanların yanlışlarını gündeme getirmek
C) Gerektiğinde inanmaları için baskı yapmak
D) İslam’ı hayatına yansıtmak, gerektiğinde güzelce anlatmak
E) Kıyasıya tartışmalara girerek üstün gelmeye çalışmak

“… Bana Allah’ın kitabından sorunuz. Allah’a yemin ederim ki inen her ayetin gece mi, gündüz mü, ovada mı
yoksa dağda mı indiğini bilirim.”

12. Yukarıdaki sözleri söyleyen Kur’an bilgini sahabe kimdir? (Doğru Cevap: D)
A) Hz Ebu Bekir
B) Hz Ömer
C) Hz Osman
D) Hz Ali
E) Hz Zeyd b. Sabit

13. Farklı kıraatlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (Doğru Cevap: E)
A) Kelimenin farklı okunması, Kur’an’a mana zenginliği kazandırmaktadır.
B) Kıraat farklılıkları, anlamda zıtlık oluşturmamaktadır.
C) Mütevatir kıraatlerin kazandırdığı anlam zenginliği, o ayette Allah’ın muradının ne olduğunu da
vermektedir.
D) Kıraat farklılıkları haram ve helalleri bildiren ayetlerde bulunmamaktadır.
E) Farklı kıraatler farklı Kur’an nüshaları ortaya çıkarmıştır.

İnsanlık aklî olgunluğa erişmiştir; bunun için artık Kur’ân’a ve onun tefsîrine ihtiyacı yoktur şeklindeki bir düşünce
ve yaklaşım asla doğru değildir. Çünkü insanlığın çok büyük bir kısmı bugün hâlâ fikrî ve ahlâkî çöküşten
kurtulamamıştır. O yüzden Kur’ân’a ve onun yol göstericiliğine olan ihtiyaç, her geçen gün artarak devam
etmektedir. Esasen bilinmektedir ki insanlığın ahlâkî zafiyet ve çöküşten kurtulması ve olgunlaşması Kur’ân ile
mümkündür.

14. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafa en uygun başlık olur? (Doğru Cevap: D)
A) Tefsîrin Konusu

B) Tefsîrde Öznellik
C) Tefsîrin Tanım ve Anlamı
D) Tefsîrin Önemi
E) Tefsîrin Modern Bilimlerle İlişkisi
•

Medine’de inmiştir, 18 ayettir.

•

Mushaftaki sıraya göre 49., iniş sırasına göre ise 106. suredir.

•

Surenin fasıla harfleri, “nûn ve mim”dir.

•

Surenin ana konusunu, temel ahlaki değerler ve davranışlar oluşturmaktadır.

15. Yukarıda bazı özellikleri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? (Doğru Cevap: A)
A) Hucurât Suresi
B) Mülk Suresi
C) Tevbe Suresi
D) Lokman Suresi
E) Haşr Suresi

I.

Mekke’de kabileler arasında yaşanan ve bazen kan dökülmesinin yasak olduğu haram aylarda dahi
meydana gelen çekişme ve çatışmalar, şehrin güvenli bir belde olmasına gölge düşürmesi

II.

Hac ve ticaret amacıyla Mekke dışından gelen zayıf ve güçsüz kimselerin birçok defa haksızlık ve zulme
uğraması

III. Haram aylardan zilkâde de yaşanan bir olayın (As b. Vail’ın Yemenli bir tüccarın malına haksız yere el
koyması) bardağı taşıran son damla olması ve vicdan sahibi hakperest insanları harekete geçirmesi
IV. Kâbe ve çevresinin Arap dünyasınca saygın bir yer olarak kabul edilmesi

16. Yukarıda verilenlerden hangisinin Erdemliler Topluluğu’nun kurulmasına zemin hazırladığı
söylenebilir? (Doğru Cevap: C)
A)

I ve III

B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

17. Sâbiîlik aşağıda verilenlerden hangisinden ayrılarak zamanla müstakil bir dini gelenek
haline geldiği söylenebilir? (Doğru Cevap: D)
A) Mecusilik
B) İslamiyet
C) Hristiyanlık

D) Yahudilik
E) Zerdüştlük

Mükellef bir yükümlülüğü, belirlenen vakit içinde gerekli şartlara riayet ederek eksiksiz yerine getirmelidir.
Mesela, öğle namazını hazırlık ve kılınış şartlarına uyarak vakti içerisinde ……………….. etmelidir. Öğle vakti
girdiğinde su bulamazsa teyemmümle namazını kılar, vakit içerisinde su bulursa abdest alıp namazını
………………… eder. Olur da namazını vakti içerisinde kılamazsa daha sonra ………………….. eder.

18. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan bölümler sırası ile aşağıdakilerden hangisi ile
doldurulmalıdır? (Doğru Cevap: B)
A) Niyet – Ruhsat – Eda
B) Eda – İade – Kaza
C) İade – Eda- Kaza
D) Niyet – Kaza – İade
E) Niyet – Eda – İade

I.

Savaş sonunda, Ebu Cehil’in de aralarında olduğu yetmiş civarında müşrik öldü ve bir o kadar müşrik de
Müslümanlar tarafından esir alındı. Müslümanlardan ise on dört kişi şehit oldu.

II.

Selman-ı Farisî’nin önerisiyle Medine’nin savunmasız kısımlarına geniş ve derin hendekler kazıldı.

III. Hz. Hamza’nın da dâhil olduğu yaklaşık yetmiş kişi şehit oldu. Müşriklerden ise yirmi iki kişi öldü.

19. Yukarıda bazı özellikleri verilen savaşlar sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
(Doğru Cevap: A)
A) Bedir Savaşı – Hendek Savaşı – Uhud Savaşı
B) Bedir Savaşı – Uhud Savaşı – Hendek Savaşı
C) Uhud Savaşı – Hendek Savaşı – Bedir Savaşı
D) Uhud Savaşı – Bedir Savaşı – Hendek Savaşı
E) Hendek Savaşı – Bedir Savaşı – Uhud Savaşı

İslam’ın tebliğ edilmeye başlanması ile Müslümanlar, Hz. Peygamberin açıklamalarını ve uygulamalarını hem
takip ederek öğrenmiş hem de bunları uygulayarak sonraki nesillere aktarmışlardır.

20. Sahabe, peygamberimizin uygulama ve açıklamalarını öğrenmede aşağıdaki tutumlardan
hangisini göstermiş olamaz? (Doğru Cevap: C)
A) Peygamberimizin söz ve fillerini takip etmek için iş ve mescit arasında nöbet sistemi uygulama
B) İlim meclislerine katılarak öğrenilenlerin müzakeresini yapma
C) Hadis meclislerine katılarak dinledikleri hadisleri yazıya geçirme
D) Suffada peygamberden ders alma
E) Peygambere sorular yöneltme

NOT: Soruların hazırlanması aşamasında “AHSEN Yayınları”nın Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

