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D KKAT: 1. Test kitapç!klar!n! kontrol ederek, bask! hatas! olan kitapç!*!n de*i+tirilmesi için salon
sorumlular!na ba+vurunuz.
2. Test kitapç!*!ndaki aç!klamalar! okuyunuz.
3. S!navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça*r! cihaz! kullan!lmas! yasakt!r. Bu cihazlar! s!nav
ba+lamadan önce salon ba+kan!na teslim ediniz.
CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA
1. Cevap kâ*!d! üzerine yazaca*!n!z yaz! ve yapaca*!n!z i+aretlemelerde kur+un kalemden ba+ka kalem

kullanmay!n!z.
2. Size verilen cevap kâ d nda yaz l olan bilgilerin size ait olup olmad n kontrol ediniz ve
kitapç k türünü mutlaka i"aretleyiniz.
3. Cevaplar!n!z! cevap kâ*!d!na a+a*!daki örnekte oldu*u gibi yuvarla*!, d!+!na ta+!rmadan i+aretleyiniz.
Yanl!+ karalamalar!n!z! düzeltirken yuvarla*!n içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:

A

B

C

D

TEST K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA
Bu test kitapç
GRUP NO
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
5.

nda 4 (dört) gruba ait sorular yer almaktad r.
GRUP ADI
MÜEZZ N KAYYIM
MAM HAT P
STAJYER KUR’AN KURSU Ö RET C S
STAJYER VA Z

SAYFA NUMARALARI
2-7
8 - 14
15 - 21
22 - 28

Test kitapç!*!nda 100 soru bulunmaktad!r. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikad!r.
Her sorunun dört seçene*i vard!r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do*ru cevapt!r.
Cevaplar!n!z puanlan!rken her do*ru cevaba puan verilecek, yanl!+ cevaplar!n!z dikkate al!nmayacakt!r.
Size ayr! bir karalama kâ*!d! verilmeyecektir. Test kitapç!*!n!z!n içindeki bo+ alanlar! karalama yapmak
için kullanabilirsiniz.

Soraca*!n!z bir +ey var m!? Varsa +imdi sorunuz; s!nav ba+lad!ktan sonra sorular!n!za cevap
verilmeyecektir. Haz!r m!s!n!z? S!nav, okulun bütün salonlar!nda ayn! anda ba+layaca*! için ba+lama zilini
beraberce bekleyelim. Hepinize ba+ar!lar dileriz.
(Salon ba"kan ba"lama ve biti" saatini tahtaya yazacakt r.)
Bu testin her hakk sakl d r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam n n veya bir k sm n n Millî
E itim Bakanl
E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünün yaz l izni olmadan kopya edilmesi,
foto raflar n n çekilmesi, bilgisayar ortam na al nmas , herhangi bir yolla ço alt lmas , yay mlanmas
veya ba"ka bir amaçla kullan lmas yasakt r. Bu yasa a uymayanlar, do abilecek cezai sorumlulu u ve
testlerin haz rlanmas ndaki mali külfeti pe"inen kabullenmi" say l r.
BA LAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.

A

MÜEZZ N KAYYIM
1. A a dakilerden hangisi Kur’an’ n isimlerinden
de ildir?
A) Kitap
C) Kelamullah

B) n irah

C) Kadir

olay veya olaylara ne denir?

hangisiyle ifade edilir?
A) Basr-i !ami
C) Mekki - Basri

A) Bakara
C) sra

12. Kur’an- Kerim’de yakla k her be sahifeden
olu an bölümlere ne ad verilir?
A) Tahmis

A) Uzatarak okumay
C) Kal n okumay

A) stiaze
C) stihaze

B) Ömer
D) Ali

A) Tahkik

B) Hadr

C) Tertil

D) Tedvir

16. A a dakilerden hangisi Kur’an’ n okuyu

ekil-

leriyle ilgili bir kavram de ildir?
A) Vas l

B) Vak f

C) Kitabet

D) male

17. K raat imamlar n n Berae suresinin evvelinde
okunmamas hususunda ittifak ettikleri cümlenin ad nedir?

8. Mushaf hâline getirilen Kur’an’ n nüshalar ilk
kez ço alt ld nda, a a daki yerlerden
hangisine gönderilmemi tir?
B) Basra
D) Ba+dat

B) Besmele
D) Hamdele

tiyle en h zl okuma ekline ne denir?

mas için kurulan komisyonun ba kan kimdir?
B) Abdullah ibn Mesut
D) Muaviye

B) Uzatmadan okumay
D) nce okumay

15. Kur’an- Kerim’i tecvid kaidelerine uymak sure-

7. Kur’an- Kerim’in belgeye dayal olarak toplan-

A) Besmele
C) sti+far

B) stiaze
D) Tevbe

18. Harflerin mahreç ve s fatlar na uymak suretiyle,
Kur’an- Kerim’i hatas z okumay konu edinen
ilme ne denir?

9. Kur’an- Kerim’i harekeleme ve noktalama
i lemi hangi dönemde gerçekle mi tir?
A) Hz. Ömer Dönemi
C) Abbasiler Dönemi

D) Hizb

“Euzubillahimine eytanirracim” denir. Bu cümle
a a dakilerden hangisiyle ifade edilir?

m t r?

A) Mekke
C) !am

C) Rubu’

14. Kur’an okumaya ba larken

B) Müdahale
D) Münazara

6. Kur’an- Kerim hangi halife zaman nda ço alt l-

A) Zeyd bin Sabit
C) Ubey bin Kâb

B) Ta’ ir

13. Kur’an’da baz kelimelerin alt nda bulunan Kasr

B) Medeni - !ami
D) Mekki - Medeni

kar l kl olarak okumalar yla ba lay p, günümüze kadar as rlard r devam eden kar l kl
okuma gelene inin ad nedir?

A) Ebubekir
C) Osman

B) Al-i mran
D) Necm

i areti neyi ifade etmektedir?

5. Kur’an- Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin

A) Murakabe
C) Mukabele

surededir?

B) Nüzul Sebebi
D) Sema

4. Sureler, ini yerlerine göre a a dakilerden

B) bn-i Amir
D) Ebu Amr

11. Ayete’l-Kürsi diye bilinen me hur ayet hangi

D) Yasin

3. Herhangi bir ayetin ini ine neden te kil eden
A) Nüzul tarihi
C) Arz

A) bn-i Kesir
C) As m

B) Furkan
D) Kelam- Kibar

2. Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir?
A) Alak

10. mam- Hafs hangi k raat imam n n ravisidir?

A) Tefsir lmi
C) Hadis lmi

B) Emeviler Dönemi
D) Hz. Osman Dönemi
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B) F k h lmi
D) Tecvid lmi

A

MÜEZZ N KAYYIM
19. Harfin telaffuzu esnas nda seste olu an yumu-

28. Hud Süresi 44. ayette (ICJKC CL EMNC EOCG P@CJQR ICS) 'da a a -

akl k, sertlik, incelik, kal nl k, zay fl k, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir?
A) Mahreç
C) Gunne

A) d+am
C) klab

B) Lahn
D) S fat

B) 3

C) 4

ile okuyu ta meddi munfas l kaç elif miktar
uzat l r?

D) 5

A) 4

21. A a dakilerden hangisi harflerin s fatlar ndan
de ildir?
A) Hems
C) Kalkale

C) 3

D) 4

31. A a daki harflerden hangisi "Huruf-u sti'la"dan
de ildir?

nin gerek vasl ve gerekse vakf hâlinde de i meyen ve sabit kalan hemzelere ne denir?
B) Harf-i med
D) Asli Med

A) \ harfi
C) ^ harfi

Arap Alfabesinde
peltek okunan harfler kaç tanedir?
A) 2

de ildir?
B) Medd-i Munfas l
D) Medd-i lîn

meddin hükmü nedir?
A) Vacip
C) Caiz

A) nsan

B) Revm
D) Teshil

C) 3

D) 2

B) Nur

C) Nun

D) aafir

B) aayn
D) Ra

36. d am bila unne harfleri a a dakilerden hangileridir?
A) Cim-!în
C) Mim- Nun

(?@ABCDEFCGCH) kelimesinin 2. hemzesinde uygulanan
okuma ekli a a dakilerden hangisidir?
B) male
D) bdal

B) 4

A) Hemze
C) Sin

27. K raat As m'a göre Fussilet Süresi 44. ayette

A) mam
C) Teshil

D) 6

35. Bo az n gö se biti ti i yerden hangi harf ç kar?

kavrama ne denir?
A) mam
C) male

C) 4

34. Mü’min suresinin bir di er ad nedir?

B) Sünnet
D) Mendup

26. Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan

B) 3

33. zhar harfleri kaç tanedir?
A) 6

25. Medd-i Muttas lda asli med üzerine ilave edilen

B) ] harfi
D) _ harfi

32. Kur’an- Kerim’in yaz ld

24. A a dakilerden hangisi Fer’i Med çe idi
A) Medd-i Muttas l
C) Medd-i Tabii

D) 1

A) nce okunur.
B) Kal n okunur.
C) male yap larak okunur.
D) Hem ince hem kal n okumak caizdir.

23. Hem yaz da, hem de okunu ta bulunan, kelime-

A) Vas l Hemzesi
C) Kat’ Hemzesi

C) 2

okunur?

B) Safir
D) Med

B) 2

B) 3

30. @YKAZOE [G - @TUVC OE G AWCBAX kelimelerinde Ra (O ) harfi nas l

22. Sebeb-i Med kaç tanedir?
A) 1

B) zhar
D) hfa

29. K raat mamlar n n ekserisine göre had r usulü

20. Med harflerinin adedi kaçt r?
A) 2

daki tecvid kurallar ndan hangisi uygulan r?

B) Kaf – Kâf
D) Lam -Ra

37. A a daki surelerin hangisinin ba ndaki hemze
kat ’ hemzesidir?
A) Fatiha
C) Karia
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B) Tekasür
D) Rahman

A

MÜEZZ N KAYYIM
38. A a daki surelerden hangisinde sekte yoktur?
A) Meryem
C) Mutaffifin

46. A a dakilerden hangisinde, Kur'an- Kerim’de
ismi geçti i hâlde peygamber olup-olmad
konusunda ihtilaf bulunmaktad r?

B) Yasin
D) Kehf

A) Ya’kub
C) Zülkarneyn

39. zhar ne demektir?

47. nkarc ve günahkâr ki ilerden arzu ve istekle-

A) Harfi ince okumak
B) Harfi uzatmadan okumak
C) Harfi gizleyerek okumak
D) Harfi tüm özellikleriyle okumak

rine uygun olarak meydana gelen ola anüstü
olaylara ne ad verilir?
A) stidrac
C) Mucize

40. Tul ne demektir?

sonradan olan eylere benzememesi” anlam na
gelmektedir?
A) Muhâlefetün li'l-havâdis
B) K yâm bi-nefsihî
C) K dem
D) Bekâ

41. A a daki s fatlardan hangisi Allah Teâlâ’n n
“varl n n sonunun olmamas ” anlam na gelmektedir?

49. A a dakilerden hangisi Allah Teâlâ’n n zâtî

A) Muhâlefetün li'l-havâdis
B) K yâm bi-nefsihî
C) K dem
D) Bekâ

s fatlar ndan biri de ildir?
A) Vahdaniyet
C) lim

42. Sûra üflemekle görevli melek a a dakilerden
B) Cebrâil

C) srâfîl

mi tir?

D) Azrâil

A) Tevrat
C) Kur’an- Kerim

43. Yüce Allah' n, peygamberlik iddias nda bulunan
kimseleri do rulamak ve desteklemek için
yaratt , insanlar n benzerini getirmekten âciz
kald ola anüstü olaylara ne ad verilir?

me ru olmayan, yap lmas durumunda ki inin
ceza ve yergiye müstehak olaca davran lara
genel olarak ne isim verilir?

A) Fas k
C) Kâfir

A) Rüyalar tabir etmektir.
B) Resulullah’ rüyada görmektir.
C) Ay n ç plak göz ile görülmesidir.
D) Müminlerin Ahirette Allah’ görmeleridir.

52. A a dakilerden hangisi “bilgi kaynaklar ”ndan
de ildir?
A) Ak l
C) Haber-i sahih

B) Mücazat
D) kab

45. Allah’a ortak ko an kimseye ne ad verilir?

B) ncil
D) Zebur

51. Rü’yetullah ne demektir?

B) rhâs
D) hanet

44. Yüce Allah’ n ho nut olmad , sevmedi i,

A) !er
C) Kader

B) Beka
D) K yam binefsihi

50. A a daki kitaplardan hangisi Hz. sâ’ya indiril-

hangisidir?

A) stidrac
C) Mucize

B) rhâs
D) hanet

48. A a daki s fatlardan hangisi “Allah Teâlâ’n n

A) Medleri en uzun ölçü ile okumak
B) Medleri en k sa ölçüde okumak
C) Medleri orta uzunlukta okumak
D) Medleri ki inin istedi+i gibi okumas

A) Mîkâîl

B) Hârûn
D) Yûsuf

B) Görme
D) tikat

53. A a daki s fatlardan hangisi peygamberlerin
ak ll ve zeki olduklar anlam na gelmektedir?

B) Münaf k
D) Mü rik

A) Fetânet
C) Tebli+
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B) S dk
D) Emanet

A

MÜEZZ N KAYYIM
54. Yüce Allah' n, ezelden ebede kadar olacak

63. A a dakilerden hangisi “Hz. Peygamber’in en

bütün eylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî
ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?
A) Kader

B) Ömür

C) Ecel

büyük mucizesidir?”
A) Ay n ikiye ayr lmas
B) Kurân- Kerim
C) Mirac
D) Nübüvvet

D) Hayat

55. Yüce Allah' n insanlar hesaba çekmek üzere
tekrar dirili ten sonra bir araya toplamas na ne
ad verilir?
A) Arasât

B) Mizan

C) Ha r

64. A a daki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkar na delalet eden sözler” anlam ndad r?

D) A’raf

A) Elfâz- küfür
C) Ahlak- kâfir

56. “Mugayyebât- hamse” ne demektir?

65. “Ara t rma ve ak l yürütme olmaks z n aile ve

A) Allah’ n be nimeti
B) Be bilinmeyen ey
C) lâhî be emir
D) Gayba inanmak

çevrenin etkisinde kalarak gerçekle en iman”a
ne ad verilir?
A) Takvîmî iman
C) Taklîdî iman

57. “Allah’ n eli” (yedullâh) ifadesi Maturîdi ve
E ’arî alimlere göre hangi anlama gelir?
A) Allah’ n mükafat
C) Allah’ n ikram

yan nda düzenli olarak k l nan sünnet namazlar
için kullan lmaktad r?

B) Allah’ n cömertli+i
D) Allah’ n kudreti

B) Mürtekib-i kebire
D) Mü rik

A) Tatavvu
C) Revâtib

r n n toplam say s be vakti geçmeyen ki iye
ne ad verilir?

hangi sonuca götürür?
B) Yakîn

C) Dalalet

A) Sahib-i özür
C) Sahib-i kazâ

D) F sk

60. “Peygamberlerden sâd r olan küçük hata ve
B) Zelle

C) Kebîre

k l nmaz?
A) Güne in do+mas ndan yükselmesine kadar
B) Sabah namaz n k ld ktan sonra güne
do+uncaya kadar
C) Fecrin do+mas ndan sonra sabah namaz n n
sünneti k l n ncaya kadar
D) kindi namaz n n farz n k ld ktan sonra güne in
bat na 40-45 dk. kal ncaya kadar

D) Su+ayre

61. Peygamber olacak kimselerin peygamber
olmadan önce gösterdikleri ola anüstü durumlara ne isim verilir?
A) Rüya

B) Maunet

C) rhâs

D) stidrâc

62. Ömrün bitti ini, belirlenmi süreyi ve bu süre-

69. A a dakilerden hangisi namazda mekruh say lan hususlardan de ildir?

nin sonunu, ölüm an n ifade eden terim a a dakilerden hangisidir?
A) Ömür

B) Hayat

C) Kaza

B) Sahib-i tertib
D) Sahib-i edâ

68. A a daki vakitlerden hangisinde kaza namaz

sürçmeler”e ne denir?
A) Sa+îre

B) Fevâid
D) Regâib

67. Bulu ça ndan itibaren kazaya kalan namazla-

59. Haramlar helal, helalleri haram saymak ki iyi
A) Küfür

B) Tahkîkî iman
D) Tafsîlî iman

66. A a daki ifadelerden hangisi vakit namazlar

58. “Büyük günah i leyenlere” ne denir?
A) Kebire
C) Kebâir

B) Ahkâm- küfür
D) Redd-i elfâz

A) Namazda esnemek
B) Namazda gözleri yummak
C) S k k abdestle namaz k lmak
D) Namazda öksürü+ü bast rmak

D) Ecel
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A

MÜEZZ N KAYYIM
70. zâr ve lifâfe bulunamay p sadece bir kat bez

77. Gün a r oruç tutmak yani bir gün oruç tutup

bulunmas durumunda erkek veya kad n cenâzenin sar ld tek parça beze ne ad verilir?
A) Kefen-i sünnet
C) Kefen-i zarûret

ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?
A) Savm- Visâl
C) Savm- Dâvûd

B) Kefen-i kifâyet
D) Kefen-i kerâhet

71. Cenazenin arkas ndan mezara kadar gitmek

78. A a dakilerden hangisi zekatl k malda aranan
artlardan de ildir?

sünnettir. Bu sünneti ifade eden f k h kavram
a a dakilerden hangisidir?
A) Te yî
C) Tedfîn

A) Nemâ

A) Namaz n farzlar ndan birinin geciktirilmesi
durumunda
B) Namaz n vâciplerinden birinin geciktirilmesi
durumunda
C) Namaz n vâciplerinden birinin terk edilmesi
durumunda
D) Namaz n sünnetlerinden birinin veya birkaç n n
terk edilmesi durumunda

A) Torun

A) !evval orucu
B) Dâvûd orucu
C) Adak orucu
D) Pazartesi - Per embe orucu

B) Karde

C) Baba

D) Dede

birden ne ad verilir?
A) Menâsikü'l-hac
C) Mekâsidü'l-hac

B) Mesâniü'l-hac
D) Me âirü'l-hac

81. Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan
artlardan biri olan “ stitâat” ne anlama gelmektedir?
A) Hac için ihrama girme
B) Yak nlarla helalle me
C) Bir kafile dâhilinde yolculuk etme
D) Sa+l k ve mali imkânlar n yeterli olmas

de ildir?

82. Yanl l kla do ru oldu u san larak yap lan
yemine ne ad verilir?

74. Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara

A) Yemin-i gamûs
C) Yemin-i mün’akit

uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir?
D) ttisâl

kefâret gerekir?

tutamad klar her bir gün için ödemeleri gereken
mebla a ne ad verilir?
B) Sadaka
D) Cizye

B) Yemin-i la+v
D) Yemin-i tk

83. Bozuldu u takdirde hangi yemin türü için

75. Oruç tutmaya gücü yetmeyen ya l lar n

A) Fitre
C) Fidye

D) Y llanma

80. Hacda yap lmas gereken ibadetlerin hepsine

73. A a dakilerden hangisi nafile oruçlardan

C) ctinâb

C) Temlik

zekat verilebilir?

yapmay gerektirmez?

B) tikâf

B) Nisab

79. A a dakilerden hangisine fakir olmas hâlinde

B) Techiz
D) Te rik

72. A a daki durumlardan hangisi sehiv secdesi

A) tizâl

B) Savm- Ebrâr
D) Savm- Ahyâr

A) Yemin-i gamûs
C) Yemin-i mün’akit

B) Yemin-i la+v
D) Yemin-i hata

84. Adak kurban n n etinden fakir olmas kayd yla
a a dakilerden hangisi yiyebilir?

76. Bir oruç fidyesinin miktar a a dakilerden

A) Adakta bulunan kimsenin dedesi
B) Adakta bulunan kimsenin han m
C) Adakta bulunan kimsenin karde i
D) Adakta bulunan kimsenin o+lu

hangisidir?
A) Bir fakiri bir gün doyurma
B) Bir fakiri on gün doyurma
C) On fakiri bir gün doyurma
D) On fakiri on gün doyurma
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MÜEZZ N KAYYIM
85. A a dakilerden hangisi abdesti bozan husus-

93. Günümüzde okunan ezan Peygamberimiz

lardan de ildir?

(s.a.s.) döneminde rüyas nda gören ve rüyas n
anlatan ilk sahabe kimdir?

A) Bay lmak
B) A+ z dolusu kusmak
C) Yaradan cerahat akmas
D) Namazda iken kendi duyaca+ kadar gülmek

A) Hz. Ali
B) Hz. Osman
C) Bilal-i Habe î
D) Abdullah b. Zeyd el-Ensarî

86. Ramazan orucu ne zaman farz k l nm t r?

94. A a daki kelimelerden hangisi ezan n anlamla-

A) Hicretin ikinci y l ramazan ay nda
B) Hicretten bir y l sonra receb ay n n onunda
C) Hicretten bir y l önce âban ay n n yirmisinde
D) Hicretten bir buçuk y l sonra âban ay n n
onunda

r ndan biri de ildir?
A) Bildirmek
C) nzar etmek

95. Ezanla ilgili a a daki hükümlerden hangisi

87. Ramazan bayram n n ilk günü ve kurban bay-

yanl t r?

ram günlerinde oruç tutman n hükmü a a daki
klardan hangisinde do ru olarak verilmi tir?
A) Mendub
C) Tenzîhen mekruh

A) Ezan için vaktin girmesi artt r.
B) Kaza namazlar için ezan okunur.
C) Vakit girmeden okunan ezan iade edilir.
D) Pe pe e birden çok kaza namaz k lan ki i her
biri için ezan okur.

B) Müstehab
D) Haram

88. A a da verilen nisab ölçülerinden yanl olan
hangisidir?
A) Alt nda 20 miskal
B) Gümü te 200 dirhem
C) Büyük ba hayvanlarda 20 adet s + r
D) Küçük ba hayvanlarda 40 adet koyun

96. Kamet getirmenin hükmü nedir?
A) Vacip

A) Münadi
C) Mübelli+

A) Son tekbirlerden sonra okunur.
B) Son tekbirlerden önce okunur.
C) stedi+i anda okumakta serbesttir.
D) Hayye ale’l-Felah ibaresinden önce okunur.

99. A a dakilerden hangisi müezzinlerin minarede
ezan okudu u yerin ad d r?

91. Güne in tam tepe noktas nda oldu u ve namaz

A) Alem

k lman n mekruh oldu u vakte ne denir?
A) Gurûb
C) Fecr-i sad k

B) stivâ vakti
D) msak

B) Fatih
D) Müezzin

ezan nda hangi laf zdan sonra okunur?

i hakk nda bile bile, kasten ve yalan yere yap lan yemine ne ad verilir?
B) Yemin-i la+v
D) Yemin-i art

B) !erefe

C) Cumba

D) Mahfil

100. Ülkemizde sabah ezan yayg n olarak hangi
makamda okunmaktad r?

92. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda

A) Hicaz

B) Segah

C) Saba

meydana geldi i var say lan hükmî kirlili e ne
denir?
A) Hades
C) Murdar

D) Mübah

98. Es-Salatu Hayrun Mine’n-Nevm ibaresi sabah

90. Geçmi zamanda yap lm veya yap lmam bir

A) Yemin-i gamûs
C) Yemin-i mün‘akit

C) Sünnet

duyuran kimseye ne denir?

hayvanlara ne ad verilmektedir?
B) Sâime
D) Sariye

B) Farz

97. mam n tekbirlerini geri saflardaki cemaate

89. Senenin ço unu meralarda otlayarak geçiren
A) Melûfe
C) Raiye

B) Duyurmak
D) lan etmek

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

B) Necaset
D) Nefaset
-7-

D) Sabahi
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1. A a dakilerden hangisi Kur’an’ n isimlerinden
de ildir?

surededir?

A) Kitap
C) Kelamullah

B) Furkan
D) Kelam- Kibar

2. Kur’an- Kerim a a daki aylardan hangisinde
inmeye ba lam t r?
A) Ramazan
C) Recep

A) Al-i mran
C) sra

11. Kur’an- Kerim’de yakla k her be sahifeden

B) Muharrem
D) !aban

B) 20

C) 23

A) Hizb
C) Rubu’

manay ifade etmez?

D) 32

i itip an nda yazan ki ilere ne denir?
B) mam
D) Vahiy Katibi

A) Alamet
C) Delil

A) Nüzul tarihi
C) Arz

B) Nüzul sebebi
D) Sema

6. Kur’an- Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin
kar l kl olarak okumalar yla ba lay p, günümüze
kadar as rlard r devam eden kar l kl okuma gelene inin ad nedir?
A) Murakabe
C) Mukabele

i areti neyi ifade etmektedir?
A) Uzatarak okumay
C) Kal n okumay

B) Uzatmadan okumay
D) nce okumay

14. Kur’an- Kerimi Tecvid kaidelerine uymak suretiyle en h zl okuma ekline ne denir?
A) Hadr

B) Tahkik

C) Tertil

D) Tedvir

15. A a dakilerden hangisi Kur’an’ n okuyu

ekil-

leriyle ilgili bir kavram de ildir?
A) Vas l
C) Kitabet

B) Müdahale
D) Münazara

7. Kur’an- Kerim’in toplanmas yla ilgili kurulan

B) bret
D) Rütbe

13. Kur’an’da baz kelimelerin alt nda bulunan Kasr

5. Herhangi bir ayetin ini ine sebep te kil eden
olay veya olaylara ne denir?

B) Ta’ ir
D) Tahmis

12. Ayet kelimesi sözlükte a a dakilerden hangi

4. Kur’an- Kerim ayetlerini Peygamberimizden
A) Haf z
C) Müezzin

B) Bakara
D) Necm

olu an bölümlere ne ad verilir?

3. Kur’an- Kerim takriben kaç y lda nazil olmu tur?
A) 15

10. Ayete’l-Kürsi diye bilinen me hur ayet hangi

B) Vak f
D) male

16. K raat imamlar n n Berae suresinin evvelinde

Komisyonun Ba kan kimdir?

okunmamas hususunda ittifak ettikleri cümlenin ad nedir?

A) Zeyd Bin Sabit
C) Ubey Bin Kâb

A) stiaze
C) sti+far

B) Abdullah bn Mesud
D) Muaviye

8. Kur’an- Kerim’i harekeleme ve noktalama
i lemi hangi dönemde gerçekle mi tir?
A) Hz. Ömer Dönemi
C) Abbasiler Dönemi

A) bn-i Kesir
C) As m

17. Harflerin mahreç ve s fatlar na uymak suretiyle,
Kur’an- Kerim’i hatas z okumay konu edinen
ilme ne denir?

B) Hz. Osman Dönemi
D) Emeviler Dönemi

9. mam- Hafs hangi k raat imam n n ravisidir?
B) bn-i Amir
D) Ebu Amr

B) Besmele
D) Tevbe

A) Tecvid lmi
C) Hadis lmi

B) F k h lmi
D) Tefsir lmi

18. Harfin telaffuzu esnas nda seste olu an yumuakl k, sertlik, incelik, kal nl k, zay fl k, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir?
A) Mahreç
C) Gunne
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B) Lahn
D) S fat
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19. Med harflerinin adedi kaçt r?
A) 2

B) 3

C) 4

29. @YKAZOE [G - @TUVC OE G AWCBAX kelimelerinde Ra (O ) harfi nas l
okunur?

D) 5

A) nce okunur.
B) Kal n okunur.
C) male yap larak okunur.
D) Hem ince hem kal n okumak caizdir.

20. A a dakilerden hangisi harflerin s fatlar ndan
de ildir?
A) Hems

B) Safir

C) Kalkale

D) Med

30. A a daki harflerden hangisi "Huruf-u sti'la"dan
de ildir?

21. Sebeb-i Med kaç tanedir?
A) 1

B) 2

C) 3

A) \

D) 4

22. Hem yaz da, hem de okunu ta bulunan, keli-

A) Kâbe’nin perdedarl + n ve anahtarlar n elinde
bulundurmakt r.
B) Kâbe’yi ziyarete gelen hac lar n sular n tedarik
etmektir.
C) Kâbe’yi ziyarete gelen hac lar a+ rlamak ve
bar nd rmakt r.
D) Kâbe’de yap lan toplant lara ba kanl k etmektir.

B) Harf-i med
D) Asli Med

de ildir?
B) Medd-i Munfas l
D) Medd-i lîn

32. A a dakilerden hangisi do rudur?
A) Peygamberimiz 12 ya nda ticaret için Ba+dat’a
giderken rahip Bahira ile görü mü tür.
B) Peygamberimiz bütün dini esaslar rahip
Bahira’dan ö+renmi tir.
C) Peygamberimiz 12 ya nda iken Busra’da rahip
Bahira ile görü mü tür.
D) Peygamberimizi Busrâ’ya dedesi Ebu Talip
götürmü tür.

24. Medd-i Muttas lda asli med üzerine ilave edilen
meddin hükmü nedir?
A) Vacip
C) Caiz

B) Sünnet
D) Mendup

25. Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan
kavrama ne denir?
A) mam
C) male

33. Peygamberimize ilk iman eden ki i kimdir?

B) Revm
D) Teshil

A) Hz. Âi e
C) Hz. Ali

26. K raat As m'a göre Fussilet Süresi 44. ayette
(?@ABCDEFCGCH) kelimesinin 2. hemzesinde uygulanan
okuma ekli a a dakilerden hangisidir?
A) mam
C) bdal

hangi y ld r ve niçin hüzün y l denilmi tir?
A) Ebu Cehil’in öldü+ü 624 y l na hüzün y l denilmi tir.
B) Ebu Talib’in öldü+ü 620 y l na hüzün y l denilmi tir.
C) Hz. Hamza’n n ehit oldu+u 625 y l na hüzün y l
denilmi tir.
D) Hz. Ömer’in Müslümanl + kabul etmesi üzerine
olu an sevinçten dolay 621 y l na hüzün y l
denilmi tir.

27. Hud Süresi 44. ayette (ICJKC CL EMNC EOCG P@CJQR ICS)’da a a daki
tecvid kurallar ndan hangisi uygulan r?
B) zhar
D) hfa

28. K raat imamlar n n ekserisine göre had r usulü
ile okuyu ta meddi munfas l kaç elif miktar
uzat l r?
A) 1

B) 2

C) 3

B) Hârise o+lu Zeyd
D) Hz. Hatice

34. slam tarihinde hüzün y l olarak bilinen y l

B) male
D) Teshil

A) d+am
C) klab

D) _

nedir?

23. A a dakilerden hangisi Fer’i Med çe idi
A) Medd-i Muttas l
C) Medd-i Tabii

C) ^

31. Tarihte Kâbe’deki vazifelerden hicâbenin anlam

menin gerek vasl ve gerekse vakf hâlinde
de i meyen ve sabit kalan hemzelere ne denir?
A) Vas l Hemzesi
C) Kat’ Hemzesi

B) ]

D) 4
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35. Peygamber Efendimizin Hicret esnas nda
s

nd

44. A a dakilerden hangisi, “do ru, yararl , kap-

da a a dakilerden hangisidir?

A) Uhud Da+
C) Sevr Da+

saml ve derin bilgi” tarifine uygun dü mektedir?

B) Hira Da+
D) Ebukubeys Da+

36. lk Müslüman ehit kad n sahabe a a dakiler-

A) Himmet
C) Hikmet

45. “Bir eyi güzel sanma veya bir kimsenin ya da

den hangisidir?
A) Sümeyye
C) Mariye

A) Mescid-i Nebevi
C) Mescid-i Kuba

bir hadisenin iyili i hakk nda vicdani kanaat
sahibi olma” hangi ahlaki erdemin ad d r?

B) Hint
D) Havle

37. slâm tarihinde yap lan ilk mescit hangisidir?
B) Mescid-i Kibleteyn
D) Mescid-i Cuma

A) Hilm
C) Su-i zan

“varl n n sonunun olmamas ” anlam na
gelmektedir?
A) Beka
B) K dem
C) K yâm bi-nefsihî
D) Muhâlefetün li'l-havâdis

B) Bedir sava
D) Huneyn sava

39. fk olay a a dakilerden hangisidir?
A) Hz. Ai e’ye iftirada bulunulmas d r.
B) Yahudilerin Hz. Peygamber’e suikast te ebbüsüdür.
C) Medine yahudilerinin Kurey mü rikleriyle i birli+i yapmalar d r.
D) Uhud sava na giderken münaf klar n müslümanlar terk edip geri dönmeleridir.

47. Sûra üflemekle görevli melek a a dakilerden
hangisidir?
A) Mîkâîl
C) Cebrâil

kimseleri do rulamak ve desteklemek için
yaratt , insanlar n benzerini getirmekten âciz
kald ola anüstü olaylara ne ad verilir?

olan, müslümanlar n sözcüsü a a dakilerden
hangisidir?
B) Amr b. As
D) Cafer b. Ebitalip

A) stidrac
C) Mucize

me ru olmayan, yap lmas durumunda ki inin
ceza ve yergiye müstehak olaca davran lara
genel olarak ne isim verilir?

tan süvari birli inin komutan kim idi?

A) Yemen
C) Medine

A) kab
C) Kader

B) Süraka b. Malik
D) krime b. Ebi Cehil

42. slâm’da ilk hicret nereye yap lm t r?

A) Fas k
C) Kâfir

B) Münaf k
D) Mü rik

51. A a dakilerden hangisinde, Kur'an- Kerim’de
ismi geçti i hâlde peygamber olup-olmad
konusunda ihtilaf bulunmaktad r?

çocu u hangisidir?
A) Kas m
C) Tahir

B) !er
D) Mücazat

50. Allah’a ortak ko an kimseye ne ad verilir?

B) Habe istan
D) Küdüs

43. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den olmayan

B) rhâs
D) hanet

49. Yüce Allah’ n ho nut olmad , sevmedi i,

41. Uhud Sava ’nda müslümanlar arkadan ku aA) Hanzele b. Rebi
C) Halid b. Velid

B) srâfîl
D) Azrâil

48. Yüce Allah' n, peygamberlik iddias nda bulunan

40. Habe istan hicreti esnas nda krala muhatap

A) Ebu Ubeyde
C) Ammar b. Yasir

B) H fz lisan
D) Hüsn-i zan

46. A a daki s fatlardan hangisi Allah Teâlâ’n n

38. slam tarihinde yap lan ilk sava hangisidir?
A) Uhud sava
C) Hendek sava

B) zzet
D) ffet

B) Zeynep
D) brahim

A) Yakub
C) Zülkarneyn
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B) Hârûn
D) Yûsuf
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52. “Ki inin amac na ula abilmesi için gerekli olan

60. Yüce Allah' n insanlar hesaba çekmek üzere

maddî ve mânevî sebeplere ba vurduktan sonra
Allah'a dayan p güvenmesi ve ondan ötesini
Allah'a b rakmas ”na ne ad verilir?
A) Tedbir
C) Sab r

tekrar dirili ten sonra bir araya toplamas na ne
ad verilir?
A) Arasât
C) Ha r

B) Tevekkül
D) Takva

53. nsan n sa nda ve solunda bulunan, yapt

61. “Mugayyebât- hamse” ne demektir?
A) Allah’ n be nimeti
C) lâhî be emir

iyilik ve kötülükleri kaydetmekle görevli meleklerin ad nedir?
A) Kirâmen Kâtibîn
C) Mukarrebûn

B) Münker ve Nekir
D) Hamele-i Ar

E ’arî alimlere göre hangi anlama gelir?
A) Allah’ n mükafat
C) Allah’ n ikram

dan biri de ildir?
B) Beka
D) K yam binefsihi

A) Tevrat
C) Kur’an- Kerim

B) ncil
D) Zebur

A) Kebire
C) Kebâir

57. A a dakilerden hangisi “bilgi kaynaklar ”ndan
de ildir?
A) Ak l
C) Haber-i sahih

gelir?
A) Yemin ederim.
C) !ahitlik ederim.

ak ll ve zeki olduklar anlam na gelmektedir?
A) Fetânet
C) Tebli+

A) Fücûr
C) Salâhat

gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varl klara ne
ad verilir?
A) Melek
C) !eytan

B) Cin
D) ns

67. Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan
önce gösterdikleri ola anüstü durumlara ne isim
verilir?
A) Rüya
C) rhâs

59. Yüce Allah' n, ezelden ebede kadar olacak

A) Kader
C) Ecel

B) Müvelledât
D) Dalâlet

66. Allah' n verdi i görevleri eksiksiz yerine getiren,

B) S dk
D) Emanet

bütün eylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî
ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?

B) Tasdik ederim.
D) Tefekkür ederim.

65. “Hidâyet” kelimesinin kar t hangisidir?

B) Görme
D) tikat

58. A a daki s fatlardan hangisi peygamberlerin

B) Mürtekib-i kebire
D) Mü rik

64. Kelime-i ehâdetteki “e hedü” hangi anlama

56. Rü’yetullah ne demektir?
A) Rüyalar tabir etmektir.
B) Resulullah’ rüyada görmektir.
C) Ay n ç plak göz ile görülmesidir.
D) Müminlerin ahirette Allah’ görmeleridir.

B) Allah’ n cömertli+i
D) Allah’ n kudreti

63. “Büyük günah i leyenlere” ne denir?

55. A a daki kitaplardan hangisi Hz. sâ’ya indirilmi tir?

B) Be bilinmeyen ey
D) Gayba inanmak

62. “Allah’ n eli” (yedullâh) ifadesi Maturîdî ve

54. A a dakilerden hangisi Allah’ n zâtî s fatlar nA) Vahdaniyet
C) lim

B) Mizan
D) A’raf

B) Maunet
D) stidrâc

68. Kur’an- Kerim’de ismi aç k olarak zikredilmeyip
“melekü’l mevt” olarak an lan mele in ad
nedir?

B) Ömür
D) Hayat

A) Azrail
C) Hamele-i ar
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B) Hafaza
D) Mukarrabûn
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69. Allah' n birli ini, Hz. Muhammed'in peygamber-

75. zâr ve lifâfe bulunamay p sadece bir kat bez

li ini ve onun, Allah'tan getirdiklerini kabul
ettiklerini söyledikleri hâlde, kalpten inanmayan
kimselere ne ad verilir?
A) Mümin
C) Kâfir

bulunmas durumunda erkek veya kad n cenâzenin sar ld tek parça beze ne ad verilir?
A) Kefen-i sünnet
C) Kefen-i zarûret

B) Münaf k
D) Mü rik

70. A a daki ifadelerden hangisi “söyleyen kim-

76. Ak amla yats namaz n yats n n vaktinde birle tirerek k lmaya ne ad verilir?

senin inkâr na delalet eden sözler” anlam ndad r?
A) Ahkâm- küfür
C) Ahlak- kâfir

B) Redd-i elfâz
D) Elfâz- küfür

A) Cem-i takdîm
C) Cem-i salâteyn

A) 3 / 10 / 15
C) 5 / 10 / 15

r n n toplam say s be vakti geçmeyen ki iye
ne ad verilir?
A) Sahib-i özür
C) Sahib-i kazâ

A) Sahur
C) Sabah ezan

de ildir?
A) !evval orucu
B) Dâvûd orucu
C) Adak orucu
D) Pazartesi-Per embe orucu

79. Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara
uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir?
A) tizâl

B) Sahib-i tertib
D) Sahib-i edâ

73. A a daki vakitlerden hangisinde kaza namaz

C) ctinâb

D) ttisâl

tutamad klar her bir gün için ödemeleri gereken
mebla a ne ad verilir?
A) Fitre
C) Fidye

B) Sadaka
D) Cizye

81. Bir oruç fidyesinin miktar a a dakilerden
hangisidir?
A) Bir fakiri bir gün doyurma
B) Bir fakiri on gün doyurma
C) On fakiri bir gün doyurma
D) On fakiri on gün doyurma

74. A a dakilerden hangisi namazda mekruh say lan hususlardan de ildir?
A) Namazda esnemek
B) Namazda gözleri yummak
C) S k k abdestle namaz k lmak
D) Namazda öksürü+ü bast rmak

B) tikâf

80. Oruç tutmaya gücü yetmeyen ya l lar n

k l nmaz?
A) Güne in do+mas ndan yükselmesine kadar
B) Sabah namaz n k ld ktan sonra güne do+uncaya kadar
C) Fecrin do+mas ndan sonra sabah namaz n n
sünneti k l n ncaya kadar
D) kindi namaz n n farz n k ld ktan sonra güne in
bat na 40-45 dk. kal ncaya kadar

B) msak
D) Güne

78. A a dakilerden hangisi nafile oruçlardan

B) 1 / 7 / 10
D) 7 / 12 / 20

72. Bulu ça ndan itibaren kazaya kalan namazla-

B) Kasr- salât
D) Cem-i te’hîr

77. A a dakilerden hangisi oruca ba lama vaktidir?

71. A a daki cümlede bo b rak lan yerlere gelecek uygun rakamlar hangisinde do ru olarak
verilmi tir?
“Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi ….,
en uzun süresi …. gündür. ki âdet aras nda
kalan en az temizlik süresi de …. gündür.”

B) Kefen-i kifâyet
D) Kefen-i kerâhet

82. Gün a r oruç tutmak, yani bir gün oruç tutup
ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?
A) Savm- Visâl
C) Savm- Dâvûd
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B) Savm- Ebrâr
D) Savm- Ahyâr
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83. A a dakilerden hangisi zekât n sarf yerlerinden 90. A a dakilerden hangisi abdesti bozan hususde ildir?
A) Âlimler
C) Borçlular

lardan de ildir?
B) Müellefe-i kulûb
D) Âmiller

A) Bay lmak
B) A+ z dolusu kusmak
C) Yaradan cerahat akmas
D) Namazda iken kendi duyaca+ kadar gülmek

84. Ramazan bayram na kavu an ve temel ihtiyaçlar n n d nda belli bir miktar mala sahip olan
Müslümanlar n kendileri ve velâyetleri alt ndaki
ki iler için yerine getirmekle yükümlü olduklar
malî ibadete ne ad verilir?
A) Zekât
C) Sadaka

ba lanm t r?
A) Hicret esnas nda
B) Taif yolculu+u esnas nda
C) Mirac yolculu+u esnas nda
D) Hudeybiye bar esnas nda

B) Sadaka-i f t r
D) nfak

85. Hacda yap lmas gereken ibadetlerin hepsine
birden ne ad verilir?
A) Me âirü'l-hac
C) Mekâsidü'l-hac

91. slam’da ilk Cuma hutbesi ne zaman okunmaya

92. Hutbenin sonunda okunan Nahl Suresi’nin 90.
ayeti ilk defa kimin zaman nda okunmu tur?

B) Mesâniü'l-hac
D) Menâsikü'l-hac

86. A a dakilerden hangisi erkekler için ihram
yasaklar ndan de ildir?

A) Abdullah b. Ömer
C) Hz. Ali

93. A a dakilerden hangisi müzakere çe itlerinden
biri de ildir?

A) Di leri f rçalamak
B) Saç veya sakal t ra olmak, b y klar kesmek
C) Diki li elbise ve iç çama r türü giyim e yas
giymek
D) Takke ve benzeri eyler giymek, ba a sar k
sarmak

A) Diyalog
C) Münazaa

konu ulmal d r?
A) htiyatla
B) Sinirli, tesirli söz ile
C) K zarak ve azarlayarak
D) Ö+üt vererek tesirli söz ile

yemine ne ad verilir?
B) Yemin-i la+v
D) Yemin-i tk

88. Çocu un do umunun ilk günlerinde Allah’a bir

95. Müjdeleyici olmak hangi kelime ile ifade edilir?
A) Be aret
C) Keramet

ükran ni anesi olarak kesilen kurbana ne ad
verilir?
A) Nezir kurban
C) Akîka kurban

B) Adak kurban
D) Atîka kurban

B) Selamet
D) Letafet

96. Dü ünmeden ve ans z n söz söyleme, konu ma
hangi kelime ile ifade edilir?

89. “Kurban” kelimesi sözlükte ne anlama gelmek-

A) !ifahi
C) Keramet

tedir?
A) Yakla mak
B) Kesmek
C) Kan ak tmak
D) Fedakarl kta bulunmak

B) Aç k oturum
D) Panel

94. Kuran’a göre iki yüzlü insanlara kar nas l

87. Yanl l kla do ru oldu u san larak yap lan
A) Yemin-i gamûs
C) Yemin-i mün’akit

B) Ömer b. Abdü’l-Aziz
D) Hz. Ömer

B) Rezalet
D) rticalî

97. Hz. Peygamber’e “salât ü selâm” getirerek
yap lan duaya ne denir?
A) Hamdele
C) Salvele
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B) Hervele
D) Terviye

MAM HAT P
98. A a daki kelimelerden hangisi vaaz kelimesinin anlam n ça r t rmaz?
A) Davet
C) r at

B) cabet
D) Tebli+

99. Peygamberimizin hitabeti aç s ndan hangisi
söylenemez?
A) Sözlerini tane tane söylerdi.
B) Sözleri özlü ve hikmetli idi.
C) Kendisinin be er olu undan bahsetmezdi.
D) !ah slar n isimlerini vererek ele tirirdi.

100. Geni halk kitleleri önünde bir ba kas n n idaresiyle, alan nda uzmanla m kimselerin s ras yla konu mas a a daki hitabet türlerinden
hangisine girmektedir?
A) Hitabet
C) Tele konferans

B) Aç k oturum
D) Video konferans

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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STAJYER KUR’AN KURSU Ö RET C S
1. lk inen ayetler Kur’an’da hangi surededir?
A) Alak

B) n irah

C) Kadir

10. Ba nda besmele bulunmayan sure hangisidir?

D) Yasin

A) Yunus

2. Kur’an- Kerim miladi hangi tarihte PeygambeB) 610

C) 622

A) Nebe
C) Yasin

D) 632

3. Kur’an- Kerim a a daki yerlerden hangisinde

A) Cüz
C) Ayet

“Euzubillahimine eytanirracim” denir. Bu cümle
a a daki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

B) Hurma dallar na
D) Kâ+ da

A) stiaze
C) stihaze

5. Mekân itibariyle sureler, ini yerlerine göre a a-

hangi anlama gelmektedir?

B) Basr-i !ami
D) Medeni-!ami

A) Sesi alçaltma
C) Sessiz okuma

6. Kur’an- Kerim hangi Halife zaman nda ço alt l-

hangisinde do ru olarak verilmi tir?
B) Hz. Ömer
D) Hz. Ali

A) Kur’an’ h zl okumak
B) Kur’an’ teganni ile okumak
C) Kur’an’ mealinden okumak
D) Kur'ân’ yava yava , anlam n dü ünerek okumak

7. Kur’an- Kerim’ler lk defa ço alt ld nda a a daki yerlerden hangisine gönderilmemi tir?
A) Mekke
C) !am

16. Uzunluklar na göre Fatiha suresinden sonra

B) Basra
D) Ba+dat

ba layan ilk yedi sureye ne ad verilir?
A) Es-Seb’u’t-t val
C) El-Mesani

8. Ülkemizde yayg n olarak takip edilen K raat
mam n n ad nedir?
A) Nafi
C) Hamza

B) Sesi yükseltme
D) Makam yapma

15. “Tertil” kavram n n anlam a a dakilerden

m t r?
A) Hz. Ebubekir
C) Hz. Osman

B) Besmele
D) Hamdele

14. Kur’an okumada “Ref-i savt” a a dakilerden

dakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Mekki-Medeni
C) Mekki-Basri

B) Hizb
D) Rubu’

13. Kur’an okumaya ba larken

zaman

a a daki cisimlerden hangisi üzerine
yaz lmam t r?
A) Derilere
C) Kemik parçalar na

B) Fatiha
D) Mülk

küçük büyük her bir bölümüne ne denir?

B) Sevr Da+
D) Ebu Kubeys Da+

4. Kur’an- Kerim ilk indirilmeye ba land

D) Tevbe

12. Surelerin bir mana veya hükmü ifade eden

nazil olmaya ba lam t r?
A) Arafat Da+
C) Nur Da+

C) Yusuf

11. Kur’an’ n kalbi diye ifade edilen sure hangisidir?

rimize nazil olmaya ba lam t r?
A) 571

B) Hud

B) El Muîn
D) El-Muhkem

17. “Hurufu’l-Halk” diye bilinen harfler kaç tanedir?
B) As m
D) Kisai

A) 5

B) 6

C) 8

D) 10

9. Bütün k raat imamlar n n Kur’an- Kerim tilave-

18. Bütün k raat imamlar n n ittifak ile haram olan,

tindeki farkl l klar n ele alan ilme ne denir?

aç k ve belirgin hatal okuyu lara ne denir?

A) K raat lmi
C) Tefsir lmi

A) Lahn-i Celi
C) male

B) Tecvid lmi
D) F k h lmi
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B) Lahn-i Hafi
D) d+am

A
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19. Bir önceki harfin harekesi üstün oldu unda

28. Vakf- Mutlak secavent harflerinden hangisiyle

hangi harf “harf-i med” olur?
A) Ya

B) Vav

C) Elif

gösterilir?
D) Hemze

20. Harfi medden sonra gelen, asli med üzerine
ziyadeyi gerektiren medde ne denir?

A) o harfiyle
C) q harfiyle

B) p harfiyle
D) ] harfiyle

29. Sakin mim (U ) harfinden sonra Ba (V) harfi
geldi inde hangi tecvid kural uygulan r?

A) Ar zi Med
C) Fer’i Med

B) Sebeb-i Med
D) Tabii Med

21. Medd-i Tabii’nin bir elif miktar uzat lmas n n
hükmü nedir?

A) zhar- !efevi
C) d+am- !efevi

B) hfa-i !efevi
D) klab

30. QrTstXG AuCG – ArTstAX – ArTstXIAR kelimelerinde Lafzatullah’ n lam’
(W) nas l okunur?

A) Sünnet

B) Vacip

C) Caiz

D) Mendup
A) nce okunur.
B) Kal n okunur.
C) Gunne ile okunur.
D) Hem ince hem kal n okunabilir.

22. Tecvid ilminde sükun kaça ayr l r?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

23. Harf-i Medlerden birisi ile Sebeb-i Med olan

31. Tarihte Kâbe’deki vazifelerden sikayenin anlam
nedir?

hemze ayn kelimede yan yana bulunursa hangi
çe it med olur?
A) Medd-i Tabii
C) Medd-i Laz m

A) Kâbe’de yap lan toplant lara ba kanl k etmektir.
B) Kâbe’yi ziyarete gelen hac lar a+ rlamak ve
bar nd rmakt r.
C) Kâbe’nin perdedarl + n ve anahtarlar n elinde
bulundurmakt r.
D) Kâbe’yi ziyarete gelen hac lar n sular n tedarik
etmektir.

B) Medd-i Munfas l
D) Medd-i Muttas l

24. Med harflerinden birisi ile sebebi med olan
hemze ayr kelimelerde yan yana bulunursa bu
med çe idine ne denir?
A) Medd-i Muttas l
C) Medd-i Laz m

B) Medd-i Munfas l
D) Medd-i Ar z

32. A a dakilerden hangisi do rudur?
A) Hilfu’l Fudul Cemiyetini Ebu Leheb kurmu tur.
B) Hilfu’l Fudul Cemiyeti Peygamberimiz taraf ndan
kurulmu tur.
C) Hilfu’l-Fudul, Peygamberimizin de kat ld +
erdemliler cemiyetinin ad d r.
D) Hilfu’l Fudul Cemiyeti Mekke’nin ticaretini
artt rmak için Âs b. Vâil taraf ndan kurulmu tur.

25. Sesi nefes almaks z n k sa bir müddet kesip,
tekrar devam etmeye ne denir?
A) Zamir

B) Cezm

C) Vak f

D) Sekte

26. K raat- As m'a göre Yusuf süresi 11. ayette
(IPJLC EIVC ICX) kelimesinde a a daki k raat uygulamalar ndan hangisi vard r?
A) male

B) Teshil

C)

mam

33. Kâbe’de a ikare ibadet ne zaman ba lad ?
A) Hz. Ali’nin Müslüman olmas ndan sonra ve 610
y l nda
B) Hz. Ömer’in Müslüman olmas ndan sonra ve
616 y l nda
C) Hz. Hamza’n n Müslüman olmas ndan sonra ve
616 y l nda
D) Hz. Ebu Bekir’in Müslüman olmas ndan sonra ve
610 y l nda

D) Sekte

27. Birinci tekil ah s zamiri olan ( ICnGC ) üzerinde
duruldu unda nas l vak f yap l r?
A) Elif üzerinde meddi tabii yap larak durulur.
B) Kas r yap larak durulur.
C) Sekte yap larak durulur.
D) mam yap larak durulur.
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34. slam tarihinde hüzün y l olarak bilinen y l

42. Mûte Sava ’nda Peygamberimiz taraf ndan

hangi y ld r ve niçin hüzün y l denilmi tir?

tayin edilen komutanlar n ehit dü mesinden
sonra ordunun seçti i komutan kimdir?

A) Ebu Cehil’in öldü+ü 624 y l na hüzün y l denilmi tir.
B) Ebu Talib’in öldü+ü 620 y l na hüzün y l denilmi tir.
C) Hz. Hamza’n n ehit oldu+u 625 y l na hüzün y l
denilmi tir.
D) Hz. Ömer’in Müslümanl + kabul etmesi üzerine
olu an sevinçten dolay 621 y l na hüzün y l
denilmi tir.

A) Abdullah b. Revaha
B) Halid b. Velid
C) Zeyd b. Harise
D) Cafer b. Ebitalip

43. A a dakilerden hangisi; “ nsan n arzular n
akl n n ve inanc n n kontrolünde tutarak, Allah
ve insanlar nezdinde kendisini küçük dü ürecek davran lardan sak nmas n sa layan bir
erdem”dir?

35. A a dakilerden hangisi ilk müslümanlardan
de ildir?
A) Hz. Hatice
C) Zeyd b. Harise

A) zzet

B) Hz. Ali
D) Hz. Abbas

C) 618

A) Tekebbür
C) Tevafuk

D) 621

37. Hz. Peygamber taraf ndan Medine’ye gönderilen
ilk slâm davetçisi kimdir?
A) Hz. Ali
C) Mus’ab b. Umeyr

B) Bedir

taraflar n , kötülük ve kusurlar n ara t rmak”
anlam na gelmektedir?

B) Huzeyfe b. Yaman
D) Muaz b. Cebel

A) Tecessüs
C) Tazarru

B) 630

C) 635

“zât nda, s fatlar nda ve fiillerinde bir olmas ,
e i, benzeri ve orta n n bulunmamas ” anlam na gelmektedir?

D) 640

A) K dem
C) Vahdâniyyet

40. Hicret esnas nda Hz. Peygamber’i yaln z ba na
takip eden ve at n n ayaklar kuma saplanan ki i
a a dakilerden hangisidir?
A) Vah i
C) Süraka

yerin ad a a dakilerden hangisidir?
A) Daru’n-Nedve
C) Daru’s-Seade

B) Beka
D) K yâm bi-nefsihî

47. A a daki peygamberlere ait s fatlardan hangisi
peygamberlerin “güvenilir olduklar ” anlam na
gelmektedir?

B) Ebu Cehil
D) krime

41. Mekke’de müslümanlar n toplan p s nd klar

B) G ybet
D) Su-i zan

46. A a daki s fatlardan hangisi Allah Teâlâ'n n

C) Huneyn D) Hendek

39. Mekke hangi tarihte fethedilmi tir?
A) 625

B) Tefekkür
D) Tevazu

45. A a dakilerden hangisi “ba kalar n n gizli

38. Di er ad “Ahzab sava ” olan sava hangisidir?
A) Uhud

D) Riya

gönüllü olma, kibirlenip böbürlenmekten sak nma” anlam ndad r?

sinde gerçekle mi tir?
B) 615

C) ffet

44. A a dakilerden hangisi, “ nsanlara kar alçak

36. lk Habe istan Hicreti a a daki tarihlerin hangiA) 611

B) Hikmet

A) Fetânet
C) Tebli+

B) Emanet
D) S dk

48. Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin
tart ld

B) Daru’l-Erkam
D) Harem-i !erif

ilahî adalet ölçüsüne ne ad verilir?

A) Ha ir
C) Hesap
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B) Ba’s
D) Mizan
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49. A a daki terimlerden hangisi “k yamet gününde
insanlar n toplanaca

56. Delillere, bilgiye, ara t rmaya ve kavramaya

yer” anlam na gelmektedir?

A) Arasat
C) Liva

dayal olarak inanmaya ne denir?

B) Araf
D) Arafât

A) Tahkiki man
C) Tafsili man

50. hlas suresinde geçen “Samed” in anlam a a -

57. A a daki kitaplardan hangisi Hz. Dâvûd’a

dakilerden hangisidir?

indirilmi tir?

A) Allah birdir.
B) Allah do+mam t r.
C) Allah do+rulmam t r.
D) “Her ey O’na muhtaçt r. O hiçbir eye muhtaç
de+ildir.”

A) Tevrat
C) Kur’an- Kerim

lar ndan biri de ildir?
A) S dk
C) Tedbir

rine uygun olarak meydana gelen ola anüstü
olaylara ne ad verilir?

eylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî ilmiyle
bilip takdir etmesine ne ad verilir?
A) Ecel
C) Kader

dan olan eylere benzememesi” anlam na
gelmektedir?

yer”e ne ad verilir?
A) Mah er
C) K yamet

53. A a dakilerden hangisi Allah Teâlâ’n n zâtî
s fatlar ndan biridir?
C) lim

A) Amelleri kaydeden melekler
B) Sorgu melekleri
C) Hafaza melekleri
D) Cennet melekleri

D) Vücud

s fatlar ndan biridir?

62. A a dakilerden hangisi “kesinlikle inanma ve

A) Muhâlefetün li’i-havâdis
B) Vucûd
C) lim
D) K dem

gönülden ba lanmay ” ifade eder?
A) Kelâm

55. Allah’a, Hz. Peygambere ve onun haber verdi i

C) Mü fik

B) tikâd

C) F k h

D) Tevhîd

63. nkarc lar için cehennem azab ebedi midir?

tüm eylere inan p, kabul ve tasdik eden
kimseye ne ad verilir?
B) Muhlis

B) Arasât
D) Ha r

61. “Münker- nekir” kimdir?

54. A a dakilerden hangisi Allah’ n subûti

A) Mü rik

B) Ömür
D) Hayat

60. “Öldükten sonra dirilen insanlar n toplanaca

A) Muhâlefetün li'l-havâdis
B) K yâm bi-nefsihî
C) K dem
D) Bekâ

B) Hayat

B) Emanet
D) smet

59. Yüce Allah’ n ezelden ebede kadar olacak bütün

B) rhâs
D) hanet

52. A a daki s fatlardan hangisi “Allah’ n sonra-

A) Basar

B) Zebur
D) ncil

58. A a dakilerden hangisi peygamberlerin s fat-

51. nkarc ve günahkâr ki ilerden arzu ve istekle-

A) Mucize
C) stidrac

B)Taklidi man
D) cmali man

A) Evet.
B) Hay r.
C) Bilinemez.
D) Baz inkarc lar için ebedi, baz lar için de+ildir.

D) Mümin

64. Haramlar helal, helalleri haram saymak ki iyi
hangi sonuca götürür?
A) F sk
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B) Yakîn

C) Dalalet

D) Küfür
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65. “Peygamberlerden sâd r olan küçük hata ve

73. Hanefî mezhebine göre, namazda Fatiha sûre-

sürçmeler”e ne denir?
A) Sa+îre

B) Zelle

C) Kebîre

sini zamm- sûre’den önce okuman n hükmü
a a dakilerden hangisidir?

D) Su+ayre

A) Farz
C) Sünnet

66. Peygamberlere ait a a daki s fatlardan hangisi
peygamberlerin “Allah'tan ald klar buyruklar
ümmetlerine eksiksiz iletmeleri” anlam na gelmektedir?
A) Fetânet

B) S dk

C) Tebli+

74. A a dakilerden hangisi namaz bozan hususlardan de ildir?
A) Namazda gülmek
B) Namazda sak z çi+nemek
C) Namazda amel-i kesîrde bulunmak
D) Namazda göze ili en bir yaz ya bakmak

D) Emanet

67. Yüce Allah' n insanlar hesaba çekmek üzere
tekrar dirili ten sonra bir araya toplamas na ne
ad verilir?
A) Ha r

B) Ba’s

C) Arasât

75. Cenazenin arkas ndan mezara kadar gitmek
sünnettir. Bu sünneti ifade eden f k h kavram
a a dakilerden hangisidir?

D) A’raf

A) Te yî

68. Ömrün bitti ini, belirlenmi süreyi ve bu sürenin sonunu, ölüm an n ifade eden terim a a dakilerden hangisidir?
A) Ömür

B) Hayat

C) Kaza

B) Kurân- Kerim
D) Nübüvvet

çevrenin etkisinde kalarak gerçekle en “iman” a
ne ad verilir?

77. “A ure orucu” olarak bilinen oruç hangi ayda
tutulur?

B) Tahkîkî iman
D) Tafsîlî iman

A) !evval
C) Zilhicce

71. A a daki ifadelerden hangisi vakit namazlar

tutmamay mubah k lan mazeretlerden de ildir?
A) Sefer
C) Ya l l k

B) Fevâid
D) Regâib

72. A a dakilerden hangisi namaz n rükünlerinden
C) K yam

B) Hastal k
D) Davete icâbet

79. A a daki durumlardan hangisi Hanefî mezhe-

de ildir?
B) Rukû

B) Muharrem
D) !aban

78. A a dakilerden hangisi ramazan orucunu

yan nda düzenli olarak k l nan sünnet namazlar
için kullan lmaktad r?

A) K raat

D) Te rik

A) Namaz n sünnetlerinden birinin veya birkaç n n
terk edilmesi durumunda
B) Namaz n vâciplerinden birinin terk edilmesi
durumunda
C) Namaz n vâciplerinden birinin geciktirilmesi
durumunda
D) Namaz n farzlar ndan birinin geciktirilmesi
durumunda

70. “Ara t rma ve ak l yürütme olmaks z n aile ve

A) Tatavvu
C) Revâtib

C) Tedfîn

yapmay gerektirmez?

D) Ecel

büyük mucizesidir?”

A) Takvîmî iman
C) Taklîdî iman

B) Techiz

76. A a daki durumlardan hangisi sehiv secdesi

69. A a dakilerden hangisi “Hz. Peygamber’in en
A) Ay n ikiye ayr lmas
C) Mirac

B) Vacip
D) Müstehab

D) Niyet

bine göre orucu bozmakla beraber hem kazay
hem de kefâreti gerektirir?
A) Unutarak bir ey yemek ve içmek
B) Bilerek ve isteyerek bir ey yemek, içmek
C) A+za giren ya+mur, kar veya doluyu istemeyerek
yutmak
D) Unutarak yedikten sonra orucunun bozulmu
oldu+u zann yla günün geri kalan k sm nda
bilerek bir ey yemek
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80. Birinin sa l nda iken yerine getirmedi i oruç

88. A a dakilerden hangisi kurbanl k hayvanlar

borcunun fidye yoluyla telâfi edilmesine ne ad
verilir?
A) Iskat- fidye
C) Iskat- salat

aras nda yer almaz?
A) Manda
C) Keçi

B) Iskat- zimmet
D) Iskat- savm

81. A a dakilerden hangisi tutamad

89. Adak kurban n n etinden fakir olmas kayd yla
ramazan

a a dakilerden hangisi yiyebilir?

orucunu fidye yoluyla telâfi eder?

A) Adakta bulunan kimsenin dedesi
B) Adakta bulunan kimsenin han m
C) Adakta bulunan kimsenin karde i
D) Adakta bulunan kimsenin o+lu

A) Çal an kimseler
B) Dü kün ihtiyarlar
C) Hay z gören kad nlar
D) yile me durumu olan hastalar

90. A a dakilerden hangisi yemin kefâreti içeri-

82. A a dakilerden hangisi zekatl k malda aranan

sinde bulunmamaktad r?

artlardan de ildir?
A) Nemâ

B) Nisab

C) Temlik

A) On fakiri doyurmak
B) On fakiri giydirmek
C) Üç gün oruç tutmak
D) On gün oruç tutmak

D) Y llanma

83. A a dakilerden hangisine fakir olmas hâlinde
zekât verilebilir?
A) Karde

B) Torun

91. Ramazan ve Kurban bayramlar nda hutbe ne
C) Baba

zaman okunur?

D) Dede

A) Namazdan sonra
B) Namazdan önce
C) Güne in do+u undan önce
D) Namazdan önce de sonra da okunabilir.

84. A a dakilerden hangisi f t r sadakas yükümlüsü say lmak için gereken artlardan de ildir?
A) Vakit
B) Müslüman olmak
C) Nisab miktar mal varl +
D) Mal n üzerinden bir y l geçmi olmas

92. Vaaz, Kur’an- Kerim’de hangi terimle ifade
edilmektedir?
A) Mev’ize
C) nzar

85. Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan
artlardan biri olan “ stitâat” ne anlama gelmektedir?

için hangi davran

de ildir?

94. Sert ve tart mal konu maya ne denir?

87. Bozuldu u takdirde hangi yemin türü için

A) Azarlama
C) Öfke

kefâret gerekir?
A) Yemin-i gamûs
C) Yemin-i mün’akit

n n yap lmas yanl t r?

A) Mükafat hakk nda bilgi vermek
B) Mükafat n verilece+i ki i hakk nda öz bilgi
vermek
C) Verilen mükafat n temininde çekilen güçlükleri
anlatmak
D) Mükafat takdim eden ki i veya kurulu hakk nda
birkaç söz söylemek

86. A a daki kelimelerden hangisi hac ile ilgili
B) Mis’ad
D) Metaf

B) r ad
D) Teb ir

93. Bir mükafat takdimi konu mas yap l rken, sizin

A) Hac için ihrama girme
B) Yak nlarla helalle me
C) Bir kâfile dâhilinde yolculuk etme
D) Sa+l k ve mali imkanlar n yeterli olmas

A) Mes’a
C) Mikat

B) Deve
D) Ceylan

B) Yemin-i la+v
D) Yemin-i hata
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B) Sinirlenme
D) Cedel

STAJYER KUR’AN KURSU Ö RET C S
95. A a dakilerden hangisi fiili olarak “hatiptir”?
A) Kadrolu imam
B) Kürsüde oturan müftü
C) Hutbe okuyan müezzin
D) Mihrapta namaz k ld ran vaiz

96. A a daki aç l mlardan hangisi “Kavl-i leyyin”
sözcü ünün kar l

d r?

A) “Yumu ak söz söyleme”dir.
B) Hz. Musa ile Firavun mücadelesidir.
C) !errinden korkulan ki ilere özel muameledir.
D) Peygamberimizin mü riklerle mücadelesidir.

97. Mustafa Kemal Atatürk me hur hutbesini
nerede irad etti?
A) Erzurum
C) Sivas

B) Bal kesir
D) Samsun

98. A a dakilerden hangisi ileti ime engel olan
insan tiplerinden de ildir?
A) Dü ünceli insan
C) Öfkeli ki i

B) Sab rs z ki i
D) K zg n kimse

99. Peygamberimizin hitabeti aç s ndan hangisi
söylenemez?
A) Sözlerini tane tane söylerdi.
B) Sözleri özlü ve hikmetli idi.
C) !ah slar n isimlerini vererek ele tirirdi.
D) Kendisinin be er olu undan bahsetmezdi.

100. ki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve
aleyhde i lemesi, kar grubun fikirlerinin yanl l n vurgulamalar a a daki terimlerden
hangisiyle ifade edilir?
A) Monolog
C) Sohbet

B) Münazara
D) Hitabe

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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1. A a daki hangi sahabi, Râsulullah (s.a.v.) in

8. Muavvizeteyn olarak adland r lan sureler hangi

kendilerinden Kur'an ö renilmesini tavsiye
etti i ve efendimizin Kurras diye de bilinen
sahabiler aras nda de ildir?

seçenekte verilmi tir?
A) Maun ve Kevser
C) Leheb ve hlas

A) Abdullah ibn-i Mesud
B) Muaz bin Cebel
C) Ubey bin Ka'b
D) Ebu Hureyre

9. A a daki yerlerden hangisinde Kur’an tilaveti
esnas nda Ref’i savt yapmak uygun olmaz?
A) barenin hak ve hakikati beyan etti+i yerlerde
B) slam dininin özelliklerini beyan eden emirler ve
nehiyler zikredilirken
C) Tehdit ve ibret ifade eden sözlerin geçti+i
yerlerde
D) Mü’minlere müjde ifade eden sözlerin geçti+i
yerlerde

2. Hz. Peygamberin her sene ramazan ay nda
Kur'an' n o zamana kadar nazil olan k sm n ,
Cebrail (a.s) ile mukabele etmesine ne ad
verilir?
A) Arza

B) Tilavet

C) K raat

D) Zikr

10. Meddi Muttas l'da “Asl-î Med” üzerine ilave

3. Kur'an- Kerim yazma i iyle u ra an kimselere

etmenin hükmü nedir?

ne ad verilir?
A) Nakka

B) Edib

C) Hattat

A) Vacibdir.
C) Caiz de+ildir.

D) Yazar

4. A a dakilerden hangisi Kur'an ayetlerinin nas l
tertip edildi ini ifade eden kavramd r?
A) Tevkifi

B) K yasi

C) cmali

ekillerinden Hz. Peygambere en
a r olan hangisidir?

D) Temsili

A) Rüya yolu ile gelen vahiy
B) Ç ng rak sesi eklinde gelen vahiy
C) Cebrailin asli suretinde görünerek getirdi+i vahiy
D) Peygamberin uyan k iken melek görünmeksizin
kalbine ilka edilen vahiy

ba lan nca okunan fakat kendinden önce
harekeli bir harf gelince okunmayan hemzelere
ne denir?
B) Hemze-i Vasl
D) Hemze-i Zaid

12. A a daki cümlelerden hangisi yanl t r?
A) Ayetlerin tertibi tevkifidir.
B) Surelerin tertibi ittifakla tevkifidir.
C) Kur’an’ n cem’ edilmesi i i ile Zeyd b. Sabit
ilgilenmi tir.
D) Cebrail getirdi+i vahiylerin, hangi sürenin neresine yaz laca+ n Hz. Peygambere bildirmi tir.

6. Genel kural olarak zamir ne zaman uzat l r?
A) Kendisinden önceki harf harekeli olursa
B) Kendinden önceki harf harekesiz olursa
C) Kendinden önceki harf kal n harf olursa
D) Kendisi harekesiz olursa

13. "Yedi harf" terimi a a dakilerden hangisi ile
ilgilidir?

7. Mahrec veya s fat bak m ndan yak nl

olan
harfler aras nda meydana gelen id ama ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)

d+amd+amd+amd+am-

Misleyn
Mütecaniseyn
Mütekaribeyn
!emsiye

B) Caizdir.
D) Mekruhtur.

11. Vahyin geli

5. Hemze ile ba layan kelimelerde, kendisi ile

A) Hemze-i Kat'
C) Hemze-i stifham

B) Kafirun ve Nasr
D) Felak ve Nas

A) K raat lmi
B) Mü kilü'l-Kur'an lmi
C) Garibu'l-Kur'an lmi
D) El-Vücûh ve'n-Nezâir lmi

14. "Bir nass n hükmünün….. gelen bir nas ile
de i tirilmesine veya kald r lmas na …..denir."
cümlesindeki bo yerlere s ras yla a a daki
kelime gruplar ndan hangisi getirilmelidir?
A) Daha sonra-tehir
C) Ayn dönemde-nesh
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B) Daha sonra-nesh
D) Daha sonra-ta+yir

A
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15. "Aksâmu'l-Kur'an" ne demektir?
A) Kur'an' n cüzleri
C) Kur'an'daki yeminler

23. Metni de ilse de senedi hasen hadisin özelliklerini ta yan hadise ne denir?

B) Kur'an' n k s mlar
D) Kur'an' n sureleri

A) Sahihu’l- isnad
C) Matbu

16. A a dakilerden hangisi insan psikolojisine dair
Kur’an’ n tespitlerinden de ildir?
A)
B)
C)
D)

nsan n zay f yarat lm olmas
nsan n iki yüzlü olmas
nsan n zalim ve cahil olmas
nsan n nankör olmas

24. El- lel ve Ma‘rifetü'r-Ricâl adl eser kimindir?
A) Tirmizi
C) mam Malik

ber (s.a.v.)’den nakletti i veya sahabeyi atlayarak rivayet etti i hadise ne denir?

sahas nda kronolojik olarak ilk s rada yer
almaktad r?
B) Taberî
D) bn Kesîr

A) Mevkuf
C) Âlî

eseridir?

den hangisine aittir?

A) bnu'l-Cevzî
B) Ebu Gudde
C) Ali el-Kârî
D) bn Kayyimi'l-Cevziyye

B) Ömer Kehhale
D) Ömer Nasuhi Bilmen

19. Kur’an ilimlerinden biri olan “nesh” konusuyla

27. Her nesilde üç-dört ki i taraf ndan rivayet edil-

ilgili temel ayet a a daki surelerden hangisinde geçmektedir?
A) Enfal

B) Ra’d

mi olsa da mutevâtir derecesine ula mam
olan haber, ……… hadis olarak adland r l r.
Yukar daki bo lu a uygun dü en tabir a a dakilerden hangisidir?

C) Hucurât D) Bakara

20. A a daki tefsirlerden hangisi sûfî tefsir / i ârî

A) Âhad
C) Muanan

özelli i ile tan nm t r?
A) Rûhu’l-Beyân
B) r âdu Akli’s-Selîm
C) El-Muharreru’l-Vecîz D) Medâriku’t-Tenzîl

bunlar n, usulüne uygun olarak al n p nakledilmesini konu edinen hadis ilim dal na ne ad
verilir?

ve ya ay
ele al nd

C) !email

ne ad verilir?

B) Cerh ve Ta'dîl
D) Ilelu’l-Hadis

C) Tevsik

B) Etraf

D) Fevaid

29. Bir hadisi senediyle birlikte nakleden kimseye
A) Musannif
C) Sami

s ka / güvenilir biri oldu unu belirtmeye, buna
hükmetmeye ne ad verilir?
B) Cerh

, giyim ve ku am tarz gibi konular n
kitap türüne ne ad verilir?

A) Rical

22. Bir râvînin adâlet ve zabt niteliklerini ta d n ,

A) Tadil

B) Müselsel
D) Mürsel

28. Hz. Peygamberin fiziki ve ruhi özellikleri, ibadet

21. Resûlullah' n (s.a.v) söz, fiil, takrîr ve hâllerini,

A) Dirâyetu'l-Hadîs
C) Rivâyetu'l-Hadîs

B) Mürsel
D) Müstefiz

26. El-Menâru'l-Munîf fi's-Sahîh ve'd-Da‘îf, kimin

18. “Büyük Tefsir Tarihi” eseri a a daki müelliflerA) smail Hakk zmirli
C) Ömer R za Do+rul

B) bn Ebî Hâtim
D) Ahmed b. Hanbel

25. Tâbiûn neslinden birinin do rudan Hz. Peygam-

17. A a daki müelliflerden hangisi rivayet tefsiri

A) Be+avî
C) Mukatil b. Süleyman

B) Mevkuf
D) Hasenu'l- snâd

D) Tayin
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B) Kad
D) Ravi

A

STAJYER VA Z
30. Sahîh-i Buhârî Muhtasar Tecrîd-i Sarîh

37. Hadisin sözlük anlam a a dakilerden hangi-

Tercemesi'nin ilk üç cildi …….., dokuz cildi
………….. taraf ndan Türkçeye çevrilmi tir.

sidir?
A) Hadise

Yukar daki bo lu a uygun dü en isimler
a a dakilerden hangisidir?

A) Kelâm ilmi
C) lm-i f kh

içerisinde yer almamaktad r?

evrendeki varl klar n yarat lm oldu undan
hareket eden delile ne ad verilir?

B) El-Müsned
D) Süneni bni Mâce

A) nayet delili
C) Hudûs delili

ya am olduklar hâlde onu göremeyen
kimseler için kullan lan s fata ne denir?

“muhal” kelimesiyle ayn yahut benzer anlamdad r?
A) Vâcip
C) Mümkün

33. “ ki günü birbirine denk olan aldanm t r” diyen
Hz. Peygamber daha çok hangi konuya vurguda
bulunmu tur?

a a dakilerden hangisidir?
A) Mutezile
C) Selefiyye

r yla do rudan ilgilidir?
A) rade-Semi-Vahdaniyet
B) Vucûd-ilim-Basar
C) lim- rade-Kudret
D) K dem-Bekâ-K yam binefsihi

35. mam Muhyiddin en-Nevevi’nin eseri a a dakiA) Sahih-i Nevevi
C) Riyazu’s-Salihin

43. A a daki f rkalardan hangisi imametin nass ve
vasiyet ile sabit oldu unu ileri sürer?

B) !erhu’s-Sünne
D) Sübülü’s-Selam

A) Selefiyye
C) sna A eriyye

36. Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifak na ne ad verilir?
A) ttifaku’l-hadis
C) Mutabakat

B) !ia
D) Hariciler

42. Kaza ve kader meselesi Allah’ n hangi s fatla-

B) Tedvin
D) Tefsir

lerden hangisidir?

B) Mümteni
D) Câiz

41. slâm tarihinde ortaya ç kan ilk siyasi f rka

B) Sab r
D) Çal mak ve üretmek

34. Hadisin sahih olup olmad n , ba ka bir ifa-

A) Hadis Tenkidi
C) Telif

B) Gaye ve nizam delili
D) Ahlak delili

40. A a dakilerden hangisi ahkam- akliyeden

B) Muzahirun
D) Mütekellimun

deyle rivayetlerin Hz. Peygambere ait olup
olmad n belirlemek için yap lan bir ele tiri
faaliyetine ne ad verilir?

B) lm-i Hilaf
D) lahiyât

39. Allah’ n varl n n ispat konusunda, evrenin ve

32. Hz. Peygamber devrinde müslüman olarak

A) Dürüstlük
C) Yard mseverlik

D) Vaka

lete ait meselelerden, mebde’ ve meâd itibar yla
yarat lm lar n hâllerinden slam ilkelerine göre
bahseden ilme ne ad verilir?

31. A a dakilerden hangisi alt sahih hadis kitab

A) Gaib
C) Muhadramun

C) Sebeb

38. Allah’ n zat ve s fatlar ndan, nubuvvet ve risa-

A) Fuat Sezgin / Tayyib Okiç
B) Ahmed Naîm / Kamil Miras
C) Ali Himmet Berki / Ahmed Davudo+lu
D) Hasan Hüsnü Erdem / Ali Himmet Berki

A) Süneni Tirmizi
C) Camiu’s-Sahîh

B) Yeni

B) cma
D) Müttefekun Aleyh
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B) Haruriyye
D) Neccariyye
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44. Diyanet leri Ba kanl

52. K saca “Mecelle” olarak bilinen “Mecelle-i

taraf ndan da yay mlanan “Tabs retu’l-Edille” adl eser kim taraf ndan yaz lm t r?

Ahkâm- Adliyye” isimli eser hangi dönemde
tedvin edilmi tir?

A) Ebu Mansûr el-Maturidî
B) Kad Beydavî
C) Ebû Muîn en-Nesefî
D) mam- Azam Ebû Hanife

A) Emeviler
C) Selçuklular

53. Ünlü Türk dü ünürü Hac Bekta - Velî’nin kabri
ve dergâh nerededir?

45. A a daki ekollerden hangisine göre imanda
artma ve eksilme olmaz?
A) Selefiyye
C) Mutezile

A) Nev ehir
C) K r ehir

B) Maturîdiyye
D) Hariciler

olan “Ene’l-Hak” sözünü söyleyen kimdir?

nedir?

A) Beyaz t- Bistâmî
C) Hallac- Mansur

A) Kâfir olur.
B) Mümin olarak kal r.
C) Fas k ya da günahkar olur.
D) man ile küfür aras nda bir mevkidedir.

d arda b rakacak ekilde ihram giymelerine
denir?

ve nebî kelimelerinden ba ka hangi kelimeler de
kullan lm t r?

A) hram

A) Süleymaniye Cami
C) Sultanahmet Cami

hangisidir?

A) Mehr-i Musemma
C) Mehr-i Müeccel

A) Çin
C) Endonezya

edilmektedir?
A) r ad

B) Mev’ize

C) nzar

D) Teb ir

59. A a dakilerden hangisi müzakere çe itlerinden
biri de ildir?

B) Türkiye
D) Hindistan

A) Diyalog
C) Panel

51. Camiler Haftas hangi ayda kutlanmaktad r?
B) Nisan

B) Mehr-i Muaccel
D) Mehr-i Misil

58. Vaaz, Kur’an- Kerim’de hangi terimle ifade

50. Müslüman nüfusun en fazla oldu u ülke a a dakilerden hangisidir?

B) !ehzadeba Cami
D) Selimiye Cami

mehre ne denir?

hangisinde yer almaktad r?
B) Ramazan
D) Muharrem

D) Kamis

57. Evlenme akdi s ras nda pe in olarak ödenen

49. Berat Kandili a a daki kameri aylardan
A) !aban
C) !evval

C) Lifafe

lendirilen caminin ad a a dakilerden hangisidir?

B) Hanîf-Munîb
D) Be îr-Nezîr

B) R fat BÖREKÇ
D) Tevfik LER

B) zd ba

56. Mimar Sinan' n kalfal k devri eseri olarak nite-

48. lk Diyanet leri Ba kan a a dakilerden
A) M. Hamdi YAZIR
C) A. Hamdi AKSEK

B) Cüneyd-i Ba+dâdî
D) Rabiatü’l-Adeviyye

55. Hac ve umrede erkeklerin, sa omuzlar n

47. Kur’ân’da peygamberler için isim olarak resûl

A) Kas m

B) Sivas
D) Malatya

54. Tasavvuf tarihinde pek çok tart malara neden

46. Haricilerin mürtekib-i kebire hakk ndaki görü ü

A) Musayt r-Müheymin
C) Melik-Mü ahîd

B) Abbasiler
D) Osmanl lar

C) Ekim

D) Haziran
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B) Aç k oturum
D) Münazaa
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60. Bir mükâfat takdimi konu mas yap l rken,
hangi davran

68. IC—E…‹˜ CKQS EƒCX ICL ?™ICš C‡Q—C… ›œPXICš •CžŸ EWCL

n yap lmas yanl t r?

Yukar daki hadis metninin en uygun çevirisi
a a dakilerden hangisidir?

A) Mükâfat hakk nda bilgi vermek
B) Mükâfat n verilece+i ki i hakk nda öz bilgi
vermek
C) Verilen mükâfat n temininde çekilen güçlükleri
anlatmak
D) Mükâfat takdim eden ki i veya kurulu hakk nda
birkaç söz söylemek

A) Dalalete s + nan hakk tan mam bir sapk nd r.
B) Yolunu kaybetmi e, yolu bildi+i hâlde yol
göstermeyen kendi kaybolmu tur.
C) Kay p bir hayvan , duyurmadan sürüsüne katan,
gerçekte kendisi kaybolmu tur.
D) Kay p e yay sahibine bildirmeden evinde
saklayan dalalete dü en bir haindir.

61. Sert ve tart mal konu maya ne denir?
A) Azarlama
C) Öfke

69. – 78. sorularda bo lu a gelebilecek en
uygun kelimeleri i aretleyiniz.

B) Sinirlenme
D) Cedel

62. A a dakilerden hangisi fiili olarak “hatiptir”?

A) ¤OIBS

A) Mihrapta namaz k ld ran vaiz
B) Kürsüde oturan müftü
C) Hutbe okuyan müezzin
D) Kadrolu imam

A) •¨•S

d r?

A) “Yumu ak söz söyleme”dir.
B) Hz. Musa ile Firavun mücadelesidir.
C) Peygamberimizin mü riklerle mücadelesidir.
D) !errinden korkulan ki ilere özel muameledir.

sinin anlam n ça r t rmaz?
B) cabet

C) r at

B) Kuba Mescidi
D) Bedir vadisi

66. A a dakilerin hangisinde verilen isimlerin

C) £§¨•S ©

D) •¨•S ©

B) pžªXG WL ™IBXG Mt«V
D) ’§}¢BXG I—Zžq MJDV

72. œJ¨XG @… G›”®Gž G›‹—¯ ............... •†-S
A)

A)

Ž°XG

B) u‡±XG

C) ²INªXG

D) ²§±XG

B) MC|}E CL , ~CBC• , €I|N
D) Q†C‡E•ˆ , ‹Š ŒA•C‰ , ŠŽEt•C

67. A a da verilen kelime gruplar ndan hangisi
yap bak m ndan farkl d r?

Ž°XG

B) u‡±XG

C) ²INªXG

D) ²§±XG

74. ™IBX IR œJ¨XG @… ²‹L ............... •†-S
A) ²INªXG

B) Ž°XG

C) ²§±XG

D) u‡±XG

C) ²INªXG

D) ²§±XG

75. ‹«–XG ²INq ............... ”KR •†-V
A)

tamam müennestir?

A) [ ŠMKE CN ] -ŠMKQ ENĈ
C) [ Š”C•Ĉ ] – Š”E•Q̂

D) €‹¢S

73. IŒL‡S ............... •†-V

nerede okumu tur?

A) [\]^\ , _U^ , àbc
C) •‚IR , ƒt„ , @C|C…

B) £§¨•S

A) I—X ¦ŒX IL Mt«V
C) ¬‹}V ©

D) Tebli+

65. Peygamber Efendimiz ilk Cuma hutbesini
A) Mescid-i Nebevi
C) Ranuna vadisi

C) •NIS

71. ........................ œt„IKXG œZžªXG

64. A a daki kelimelerden hangisi vaaz kelimeA) Davet

B) uIJS

70. ¤‡tDXG œ…‹¥ @… ¦R§BXG................ £In”F

63. A a daki aç l mlardan hangisi “Kavl-i leyyin”
sözcü ünün kar l

69. œšIS‹XG .................. ‡ ¡ G”Z ™‡•¢L £IBŒt•

Ž°XG

B) u‡±XG

76. ............ HIUFG @… ³¨BXGž •¨•XG ^‹¢XG @… H‡š‡XG
A) œ„‹–|L

B) £”´XG @…

C) œ‰‡±µL D) œ–t|µL

77. ............•š‡L @XG ¬‹¶n £‡}S ž rV§‰ @… •¢µS £G @t±BtX @•´JS

B) [ Š“ŒE RC ] – Š’‡QŒRQ
D) [Š•CZ‹C–C• ] – ŠpA‹EŒC–Q•

A) ¬†‡D•

B) r•‡tZ

C) rF‡NO

D) rLIŒ„

78. .............@B¨S MŒNG‹|XG •ŒBZ @… ²”®Gž ™I® @tF ¬‹·Ÿ “´• IL
A) ›§FI…
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B)

I›ŒJ´L

C) G›Ož‹DL

D) IR‹KL

A
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79. =>?@A BCDE F>G HIJ KLM@AE NOAEP@AE QACLR@A S>T

85. Sadece bir mânâ için konan laf z a a dakilerden hangisidir?

Yukar da verilen Arapça cümlenin en uygun
Türkçe kar l hangisidir?
A) Hayvanlar , ku lar ve canavarlar yaratan
Allah’t r.
B) Hayvanlarla memelilerin ve de ku lar n
yarat lmas Allah’ n gücünü göstermektedir.
C) Allah’ n yaratma gücüne dayal olarak hayvanlar,
ku lar ve ejderhalar yarat lm t r.
D) Hayvanlar n, sürüngenlerin ve de ku lar n
yarat lm olmas Allah’ n varl + na i arettir.

80. “Müslüman bir ki inin din karde i için g ya-

A) Mukayyed
C) Âmm

86. mam afiî’nin bizzat kaleme ald
yazd

lardan de ildir?
A) Bay lmak
B) A+ z dolusu kusmak
C) Yaradan cerahat akmas
D) Namazda iken kendi duyaca+ kadar gülmek

A) rVIŒ® ™‡¸ ƒt¨BXG rŒ·¹ r‚IF† ž ”´KXG œR‡V •´ºS
B) œRID|¨L MŒ•XG ‹—¶R rŒ·¹ ƒt¨BXG ˆ‹BXG ²‡F†
C) MŒ¥ WF £IN ‡Xž €ID|¨S WL-BXG rŒ·¹ WL-BXG HIF†
D) r´Œ¥ »… £IN ‡Xž ”´KX ”´KtX HIF† •´ºS

88. A a dakilerden hangisi zekâtl k malda aranan
artlardan de ildir?
A) Nemâ
C) Nisab

81. A a dakilerden hangisi yanl t r?
A) Zekâtta muteber olan vekilin de+il müvekkilin
niyetidir.
B) Bir ki i elinde bulunan bir mal n tamam n zekâta
niyet etmeksizin yoksullara sadaka olarak verse,
bunun ayr ca zekât n vermesi gerekmez.
C) Bir mal zekât olarak fakire verirken bunun zekât
oldu+u söylenmesi gerekmez.
D) Nakit paralar ile depolarda bulunan ticaret
mallar emval-i zahiredir.

birden ne ad verilir?
A) Me âirü'l-hac
C) Mekâsidü'l-hac

a a dakilerden hangisi yiyebilir?
A) Adakta bulunan kimsenin dedesi
B) Adakta bulunan kimsenin karde i
C) Adakta bulunan kimsenin han m
D) Adakta bulunan kimsenin o+lu

91. 657 say l Devlet Memurlar Kanunu’na göre
yetki almadan gizli bilgileri aç klayan memurlara
a a daki cezalardan hangisi verilir?

83. Sahipsiz bir araziyi i leyip sahiplenmek
amac yla arazinin etraf na çit çekmek, ta
dizmek gibi i lemler yapmaya ne denilir?
C) Tedbir

ba ka nasslarla çeli kiden dolay manaya
delaleti aç k olmayan, aç kl k kazanmas için
dirayete ihtiyaç gösteren laf z a a dakilerden
hangisidir?
A) Mü kil
C) Mücmel

A) K nama
B) Uyarma
C) Devlet memurlu+undan ç karma
D) Kademe ilerlemesinin durdurulmas

D) Men

84. Bizzat laf zda bulunan kapal l k nedeniyle ya da

B) Mesâniü'l-hac
D) Menâsikü'l-hac

90. Fakir olmas kayd yla, adak kurban n n etinden

mayaca na yemin etmesi veya bu içerikte bir
nezirde bulunmas na ne ad verilir?
B) Z har
D) Yemin-i münakide

B) Temlik
D) Y llanma

89. Hacda yap lmas gereken ibadetlerin hepsine

82. Kocan n dört ay veya daha fazla e ine yakla -

B) Tahcir

B) Mustasfâ
D) Muhtasar

87. A a dakilerden hangisi abdesti bozan husus-

Yukar da verilen Türkçe cümlenin en uygun
Arapça kar l hangisidir?

A) hya

usule dair
eser a a dakilerden hangisidir?

A) El-Ümm
C) Er-Risâle

b nda etti i dua kabul olunur.”

A) Liân
C) Îlâ

B) Hâss
D) Mutlak

92. Din leri Yüksek Kurulunda ba kan hariç kaç
üye bulunur?
A) 15

B) Hafi
D) Mutlak
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B) 14

C) 13

D) 12
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93. Diyanet leri Ba kanl n n kurulu u a a daki

99. Diyanet leri Ba kanl

Din
Kurulu üyeleri nas l atan r?

tarihlerden hangisidir?
A) 19 May s 1919
C) 23 Nisan 1920

B) 3 Mart 1924
D) 29 Ekim 1923

leri Yüksek

A) Seçilmi ve tensip edilmi üye adaylar aras ndan Diyanet leri Ba kan n n teklifi ve Bakanlar
Kurulu karar ile
B) Seçilmi ve tensip edilmi üye adaylar aras ndan Diyanet leri Ba kan n n teklifi ve Ba bakan n imzas ile
C) Seçilmi ve tensip edilmi üye adaylar aras ndan Diyanet leri Ba kan n n teklifi, ilgili Bakan,
Ba bakan ve Cumhurba kan n n imzas ile
D) Seçilmi ve tensip edilmi üye adaylar aras ndan Diyanet leri Ba kan n n teklifi, ilgili Bakan
ve Ba bakan n imzas ile

94. A a dakilerden hangisi Diyanet leri
Ba kanl n n yard mc hizmet birimlerinden
birisidir?
A) Mushaflar nceleme Kurulu Ba kanl +
B) Din Hizmetleri Dairesi Ba kanl +
C) Din E+itimi Dairesi Ba kanl +
D) Personel Dairesi Ba kanl +

95. A a dakilerden hangisi Diyanet leri Ba kanl n n ana hizmet birimlerinden birisidir?

100. 10 y l n tamamlam devlet memuruna istekleri
hâlinde memuriyet süreleri boyunca ve bir
defada kullan lmak üzere kaç aya kadar ayl ks z
izin verilebilir?

A) Hukuk Mü avirli+i
B) Tefti Kurulu Ba kanl +
C) Hac Dairesi Ba kanl +
D) Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl +

A) 3

B) 4

C) 5

96. A a dakilerden hangisi do rudan Diyanet leri
Ba kan na ba l d r?
A) Hukuk Mü avirli+i
B) Din Hizmetleri Dairesi Ba kanl +
C) Din E+itimi Dairesi Ba kanl +
D) Mushaflar nceleme Kurulu Ba kanl +

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

97. Diyanet leri Ba kanl nda 2006 y l nda kurulan yeni birimin ad a a dakilerden hangisidir?
A) Denetim Kurulu
B) ç Denetim Birimi Ba kanl +
C) ç Denetim Kurulu Ba kanl +
D) Denetim Birimi Ba kanl +

98. Diyanet leri Ba kan n n kaç yard mc s
bulunmaktad r?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6
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D) 6

