SELÇUKLU BELEDİYESİ ONLİNE YARIŞMA ÖRNEK SORULAR (2004 VE ÖNCESİ DOĞUMLULAR)
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1. Peygamberimiz yardımlaşmanın öneminden söz ettiği bir hadisinde başkaları açken tok
yatmanın kötü bir özellik olduğunu söylemiştir.
Peygamberimiz bu hadisinde eleştirdiği açken tok yatma davranışının kimler arasında
olduğunu belirtmiştir?
A) Komşular
B) Arkadaşlar
C) Akrabalar
D) Anne-baba ve çocuklar
E) İşçi-işverenler

2. Peygamberimiz maddi manevi temizlik ve özdenetim konusunda herkesin kendisine özen
göstermesini istemiştir. Bu konuda söylediği bir hadisinde her namaz öncesinde özel bir
davranışın yapılmasını istediğini de ifade etmiştir.
Bu davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dua etmek
B) Misvak kullanmak
C) Günahlara tevbe etmek
D) Besmele çekmek
E) Boy abdesti almak

3. “Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size
zarar veremez.” (Maide Suresi, 105. ayet)
Ayette altı çizili bölüm aşağıdakilerden hangisine sahip olmaya özendirmektedir?
A) Doğruluk
B) Kararlı olma
C) Temizlik
D) Özdenetim
E) Yardımlaşma

4. Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Bizi aldatan bizden değildir.”
Aşağıdaki sözlerden hangisi bu hadisin ifade ettiği ilkeyle ilgilidir?
A) Arabamı satarken ne kusuru varsa söyledim.
B) İnsan, cesareti ile başkalarından ayrılır.
C) Elindeki ile yetinmesini bilmeyen fazlasını bulamaz.
D) Konuşma üslubunuz kim olduğunuzu yansıtır.
E) Ne söylediğiniz değil ne yaptığınız önemlidir.

5. Peygamberimiz bir hadisinde iman etmenin kişiyi cennete götüreceğini, iman etmiş olmak
için ise Müslümanların birbirlerini sevmeleri gerektiğini söylemiştir. Aynı hadis içinde bu
sevgiyi arttıracak bir davranışı da tavsiye etmiştir.
Bu davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güler yüzlü olma
B) Özveride bulunma
C) Yardımlaşma
D) Birlikte ibadet
E) Selamlaşma
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1. Peygamberimiz bir hadisinde küçücük de olsa iyilik yaparak cehennem ateşinden
korunmak gerektiğini anlatmıştır. O, bu konuda şöyle söylemiştir: “……………………………………
sadaka vererek bile olsa cehennem ateşinden sakının.”
Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yarım hurma
B) Az bir para
C) Biraz süt
D) Bir parça yiyecek
2. Cemre, sabahçıydı. Erkenden okula gittiği için çantasını akşamları düzenlemesi
gerekiyordu. Ancak her akşam annesinin zoruyla çantasını hazırlıyor, bazı akşamlar ise
bunu unuttuğu için sabah okula geç kalıyordu.
Buna göre Cemre, aşağıdaki hangi konuda yanlış davranış göstermektedir?
A) Sevgi
B) Yardımlaşma
C) Adalet
D) Sorumluluk
3. I- Bir doktorun bütün hastalarına karşı aynı özeni göstermesi
II- Anne babanın çocuklarına eşit imkanlar sağlamaları
III- Fakir bir aileye komşusunun yardım etmesi
Verilenlerden hangisi İslam’ın adalet anlayışına örnektir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

4. Ben olsam İnsanların özel hayatlarını didik didik eden televizyon programlarını
seyretmem.
Bu cümleyi kuran bir kimse için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A) Özel hayata saygı duymaktadır.
B) Başkalarını umursamamaktadır.
C) Televizyon seyretmekten hoşlanmaktadır.
D) Çizgi film seyretmeyi sevmektedir.

5. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Küçüklerimize merhamet etmeyen,
………………………….. bizden değildir.”
Verilen hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ailesine ve çocuklarına bakmayan
B) Büyüklerine saygı göstermeyen
C) Akrabalarına yardım etmeyen
D) Arkadaşını affetmeyen

