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Adayın Adı ve Soyadı
:
Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :
DİKKAT

: Aday kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine
bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir.
1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz.
2. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanmayınız. Bu cihazları kullanmanız
hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz.
4. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem
kullanmayınız.
2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak
için kullanabilirsiniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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َ َوي
ْ ب َكا َن
ٍ ض ٍة َواَ ْك َوا
1. ت
َّ ُطافُ َع َلي ِْه ْم ِب ٰا ِن َي ٍة مِنْ ِف

6. Peygamberimiz (s.a.s.): “Hûd suresi ve kar-

deşleri beni ihtiyarlattı.” anlamındaki hadisiyle,
bu surelerin hangi özelliğine dikkat çekmiştir?

ۙ َ َق َوار
ير
َ ار
ِ يرا ﴿ * ﴾ َق َو
ِ

Âsım kırâatına göre, geçiş hâlinde altı çizili

( )رnasıl okunur?

A) Muhtevasının anlaşılmaz oluşuna
B) Kıyamet sahnelerini canlandırışına
C) Ağır sorumlulukları hatırlatan bir içeriği oluşuna
D) Kavminin akıbetinin önceki kavimlerin akıbetiyle aynı olacağına

A) Uzatmadan
B) Sekte yaparak
C) 1 elif miktarı uzatarak
D) 2 elif miktarı uzatarak

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an alanında yazılmış fihrist nitelikli bir eserdir?

2. “Harf-i lîn”den sonra “sebeb-i med”den

sükûnu lâzım gelirse kaç vecih caiz olur?

A) 1

B) 2

C) 3

A)
B)
C)
D)

D) 4

el-Mu’cemu’l-Kebîr
el-Mu’cemu’s-Sağîr
el-Mu’cemu’l-Beyân
el-Mu’cemu’l-Müfehres

3. Enfâl suresinden Berâe (Tevbe) suresine

geçerken aşağıdaki vecihlerden hangisini
uygulamak yanlıştır?

8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebubekir’in halifeliği döneminde, Kur’an-ı Kerim’i cem’ etme
görevinin Zeyd b. Sabit’e verilme sebeplerinden biri değildir?

A) Enfâl suresinin sonunda vakıf yaparak Berâe
suresine devam etmek
B) Enfâl suresinin sonunda sekte yapıp Berâe
suresine devam etmek
C) Enfâl suresinin sonunda besmele çekip Berâe
suresine devam etmek
D) Enfâl suresinin sonunu Berâe suresinin evveline vasletmek

A) Dinî konularda derin bilgi sahibi olması
B) Peygamberimizin bu görevi ona emretmiş
olması
C) Peygamberimizin vahiy kâtipliğini yapmış
olması
D) Zekâsıyla sahabe arasında temâyüz etmiş
olması

4. Ravm hangi harekelerde yapılır?
A) Üstün veya esre
C) Üstün veya ötre

9. … اس َبشيرً ا َو َن ِذيرً ا
َ َو َما اَرْ َس ْل َن
ِ اك ا اَِّل َكا َّف ًة لِل َّن

B) Üstün veya şedde
D) Esre veya ötre

Yukarıdaki âyet, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in nübüvvetinin hangi yönüne vurgu yapmaktadır?
A) Evrensellik
C) Ahlâkîlik

5. Medd-i Munfasılı kasr ile okuyan Kırâat imam-

B) Hasbîlik
D) Aklîlik

larına ne ad verilir?

A) Hadr ashabı
C) Tûl ashabı

B) Tavassut ashabı
D) Tahkîk ashabı

10. Tefsir ilminde “ayetlerin öncesi ve sonrasına

dikkat etmeyi” ifade eden ıstılah aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teselsül		
C) Siyak-Sibak
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B) Tesânüd
D) Nâsih-Mensûh
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11. Suyûtî'nin Kur’an ilimleri konusunda yazdığı

17. Hadisleri, rivayet eden sahabîlere göre tasnif

eserin adı nedir?
A)
B)
C)
D)

eden kitaplara ne ad verilir?

Menâhilü'l-İrfan fî Ulûmi'l-Kur’ân
el-Burhân fî Ulûmi'l-Kur’ân
Mebâhis fî Ulûmi'l-Kur’ân
el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur’ân

A) Müsned		
C) Câmi		

B) Musannef
D) Sünen

18. Aşağıdakilerden hangisi bir rivayetin uydurma
olduğunu gösteren ölçülerden biri değildir?

12. “Rûhu’l-Kudüs” ifadesi Kur’an’da hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Mescid-i Aksâ
C) Vahiy		

A) Tarihi gerçeklere ters düşmesi
B) Günümüz ihtiyaçlarına cevap vermemesi
C) Akla, tabii ve sosyal gerçeklere aykırı olması
D) Kur’an’a, sahih hadislere ve dinin temel prensiplerine aykırı olması

B) Cebrâil
D) Nebî

13. Bilinen ilk Türkçe Kur'ân meali hangi dönemde yazılmıştır?

A) Tanzimat
C) II. Meşrutiyet

19. Hadis râvîlerinin, bildikleri hadisleri te’kid

etmek veya bilmedikleri hadisleri öğrenmek
için uzak mesafelere yolculuk etmelerine ne
denir?

B) Samanoğulları
D) Karamanoğulları

A) Tahkik		
C) Tedvin		

14. Ayetlerin sonlarına, manayı göz önüne ala-

B) Tasnif
D) Rihle

rak “secâvend” denilen işaretleri koyan âlim
kimdir?

A)
B)
C)
D)

20. Aşağıdakilerden hangisi “Sünen-i erba’a” ola-

Muhammed b. Tayfur
Ebu’l-Esved ed-Düelî
Halîl b. Ahmed
Nasr b. Âsım

rak adlandırılan temel hadis kaynakları içinde
yer almaz?
A)
B)
C)
D)

15. Yâsîn sûresinin 79. âyetindeki inkârcıların “Şu

Sünen-i Ebî Dâvûd
Sünen-i Dârekutnî
Sünen-i İbn Mâce
Sünen-i Nesâî

çürümüş kemikleri kim diriltecek?” sorusuna,
Yüce Allah nasıl cevap vermektedir?

A) Allah’ın her şeye gücü yeter.
B) Kâfirler için elem verici bir azap vardır.
C) Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek.
D) Allah bir şeye; “ol!” dediği an, o hemen oluverir.

21. Aşağıdakilerden hangisi “müksirûn” diye

isimlendirilen 1000’den fazla hadis rivayet
eden sahâbîler arasında yer almaz?
A) Aişe binti Ebî Bekir
B) Abdullah b. Ömer
C) Muaz b. Cebel
D) Enes b. Malik

16. (از َل ُه ْم
َ )أَ ْن ِزلُوا ال َّن
ِ اس َم َن

Metni verilen hadis-i şerifin anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)

İnsanlara yemek yediriniz.
İnsanlara evinizi, sofranızı açınız.
İnsanları, evlerine giderek ziyaret ediniz.
İnsanlara seviyelerine göre muamele ediniz.
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22. Aşağıdakilerden hangisi “Kütüb-i Sitte” olarak

27. “Allah’ın izni olmadan O’nun katında şefaat

adlandırılan temel hadis kitapları içinde yer
almaz?
A)
B)
C)
D)

edecek olan kimdir?”

Bu âyete göre şefaat hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sahih-i Buharî
Sünen-i Tirmizî
Sahih-i Müslim
Müsned-i Ahmed b. Hanbel

A) Şefaat sadece günahkârlar içindir.
B) Allah katında şefaat bir fayda sağlamaz.
C) Şefaat ancak Allah’ın yetkisi ve iznine bağlıdır.
D) Allah katında sadece peygamberlerin şefaat
etmesine izin verilir.

23. Râvisi tarafından sened veya metnine aslın-

dan olmayan bazı sözlerin eklendiği hadise ne
ad verilir?

A) Muhkem
C) Müdrec		

28. Evrenin ve evrendeki her şeyin yaratılmış

olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispat
için ileri sürülen delile ne ad verilir?

B) Müphem
D) Mürsel

A) İnâyet 		
C) Fıtrat 		

B) Gâye ve Nizâm
D) Hudûs

24. Akaid kitaplarında; “Din, akıl sahiplerini kendi
iradeleri ile hayırlı işlere yönelten ilahî kanundur.” tarifi yer alır.

29. Önceleri Mutezile’ye mensupken iken, daha

sonra bu mezhebin görüşlerini tenkit ederek
ondan ayrılan ve Ehl-i sünnet kelâm ilminin
sistematik yapıdaki kurucularından biri olarak
kabul edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

Bu tarife göre aşağıdaki hükümlerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Din, ilahî vahye dayanır.
İrade, dinin şartı değildir.
Din, akıl sahiplerine hitap eder.
Hayır işleme ile irade arasında doğrudan bir
ilişki vardır.

A)
B)
C)
D)

25. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere ait

30. “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.”

ortak sıfatlardan biri değildir?

A) Bekâ		
C) İsmet		

Bu âyete göre, kelâm âlimlerince Yüce Allah’ı
yaratılmışlardan tenzih için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır?

B) Fetanet
D) Tebliğ

A)
B)
C)
D)

26. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin itikadî meselelere
tahsis ettiği en önemli eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Te’vîlâtü’l-Kur’ân
C) el-Fıkhu’l-Ekber

İbn Küllab
Hasan-ı Basrî
Ebu’l-Hasan el-Eş’ârî
Ebu Mansûr el-Mâtüridî

B) Kitabu’t-Tevhîd
D) Kitabu’t-Temhîd
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Muhalefetün li’l-havâdis
Kıyâm bi nefsihî
Vahdâniyyet
Bekâ

A

HAC GÖREVLENDİRMESİ
31. “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese

35. Âdetli bayan aşağıdakilerden hangisini yapa-

niyetinin karşılığı verilecektir…”

bilir?

Bu hadise göre, aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) Arafat’ta vakfe yapabilir.
B) Kâbe’yi tavaf edebilir.
C) Namaz kılabilir.
D) Oruç tutabilir.

A) İnsan dinî değerleri istismar etmemelidir.
B) İyi niyet olduğu müddetçe kötü de olsa her
amel iyidir.
C) Riyakârlıkla yapılan amellerin Allah katında bir
değeri yoktur.
D) İnsanın söyledikleriyle yaptıkları arasında
ahlakî bir tutarlılık olmalıdır.

36. Dört mezhepten sadece Hanefîlerce gerekli

görülen Cuma namazının sıhhat şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vakit		
C) Cemaat		

32. Hanefilere göre, “li aynihi vâcip” türünden na-

B) İzin
D) Hutbe

mazlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

37. Vitir namazı ile ilgili aşağıda yer verilen hü-

A) Vitir namazı - Bayram namazları
B) Vitir namazı - Nezredilmiş namazlar
C) Bayram namazları - Başlanıp sonradan bozulmuş nafile namazlar
D) Nezredilmiş namazlar - Başlanıp sonradan
bozulmuş nafile namazlar

kümlerden hangisi yanlıştır?

A) Vitir namazı Ebû Hanife, Ebû Yusuf ve İmam
Muhammed’e göre vaciptir.
B) Hanefilere göre kunut sadece vitir namazında
okunur.
C) Şafiîlere göre vitir namazının dışında da kunut
okunur.
D) Ebû Hanîfe’ye göre vitrin kazası da vaciptir.

33. Dört mezhebe göre, abdestte niyetin hükmü

konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?

38. Ölü doğan çocuk ile ilgili aşağıdakilerden

A) Niyet dört mezhebe göre de farzdır.
B) Niyet dört mezhebe göre de sünnettir.
C) Hanefi mezhebinde niyet farzdır, diğer mezheplerde değildir.
D) Hanefi mezhebinde niyet farz değil, diğer mezheplerde farzdır.

hangisi yapılır?

A) Yıkanmaz, sadece namazı kılınır.
B) Yıkanmaz ve namazı kılınmaz.
C) Yıkanır ama namazı kılınmaz.
D) Yıkanır ve namazı kılınır.

34. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozmaz?

39. Kamerî ayların tespiti hususunda, hilalin bir

A) Teyemmümü mubah hâle getiren özrün ortadan kalkması
B) Su bulamayan teyemmümlü kişinin suya
kavuşması
C) Ağız dolusu olmayacak şekilde kusmak
D) Uzanarak uyumak

yerde görülürken bir başka yerde görülmemesini ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muvâlât
C) Rü’yet-i hilal
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B) İhtilâf-ı metâli’
D) Havelânu’l-havl
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40. İhramdan çıkabilmek için gerekli olan saçları

45. Aşağıdaki durumlardan hangisinde sehiv sec-

tıraş etme veya kısaltma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

desi yapmakla namaz tamamlanmış olmaz?
A)
B)
C)
D)

A) Mâlikîlere göre, saçların tamamının tıraş edilmesi vâciptir.
B) Hanefîlere göre vâcip olan miktar, başın en az
dörtte birindeki saçlardır.
C) Şâfiîlere göre, vâcibin ifası için üç tel saçın
tıraş edilmesi yeterlidir.
D) Hanefilere göre, kadınların ihramdan çıkmaları
için saçlarının dörtte birini kesmeleri gerekir.

46. Cuma namazının sıhhat şartlarından biri olan

hutbeyi dinlemeye yetişemeyip sadece Cuma
namazının son rekâtına yetişebilen kimsenin kıldığı namazla ilgili olarak Hanefi mezhebine göre
aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?

41. Altın ve gümüşten yapılmış bilezik, kolye ve

gerdanlık gibi kadınların kullandığı süs eşyaları nisaba ulaştığında, Hanefî mezhebine göre
aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru olur?

A) Hutbeyi dinleyemediği için namazını sehiv
secdesi ile tamamlar.
B) Hutbeyi dinleyemese de Cuma namazına
yetişmiş kabul edilir.
C) Namazının geçerli olabilmesi için ayrıca, ezansız kametsiz öğlen namazının farzını kılar.
D) Cuma namazının sıhhat şartlarından biri olan
hutbeyi kaçırdığı için namazı batıl olur.

A) Üzerinden bir sene geçince zekâtının verilmesi gerekir.
B) Zekât oranı 1/20 olarak hesaplanır.
C) Zekâtının hemen verilmesi gerekir.
D) Zekâtının verilmesi gerekmez.

47. Ebû Hanife’ye göre, bir kimsenin namazda

42. “Haram li-gayrihî” için aşağıdakilerden hangisi

iken ezberinde olmayan ayetleri Mushaf’a bakarak okuması durumunda aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?

örnek olamaz?

A) Cuma namazı esnasında alış verişle meşgul
olmak
B) Başka birinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmak
C) Kurban bayramı günlerinde oruç tutmak
D) Bir Müslümanın gıybetini yapmak

A)
B)
C)
D)

43. Hanefilere göre, öğle vakti girdikten hemen

Namaz bozulur.
Namaz geçerlidir.
Kerahetle birlikte namaz geçerlidir.
Namaz sehiv secdesi ile sahih olur.

48. Kamerî aylarda oruç tutmanın müstehap oldu-

sonra abdest alıp mestlerini giyen mukîm bir
kimsenin akşam vakti girince abdesti bozulursa,
24 saatlik mesh müddeti ne zaman sona erer?
A)
B)
C)
D)

Rüknün tekrarı
Rükünlerin takdim ve tehiri
Birinci oturuşun kasten terki
Bir rükün eda edilecek kadar ara verme

ğu 13, 14 ve 15. günlerine ne ad verilir?

A) Eyyâm-ı ıyd
C) Eyyâm-ı bîd

Ertesi gün yatsı namazını kıldıktan sonra
Ertesi gün akşam vakti girince
Ertesi gün öğle vakti girince
Beş vakit namaz kılınca

B) Eyyâm-ı savm
D) Eyyâm-ı nahr

49. Hanefilere göre ihrama girerken bir kere “telbiye” söylemenin hükmü nedir?

44. Fıkhın, kişilerle kişiler, kişilerle kurumlar,

A) Farz		
C) Sünnet		

kurumlarla kurumlar arasındaki ilişkilerini düzenleyen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ukûbât		
C) Cinâyât		

B) İbâdât
D) Muâmelât
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B) Vacip
D) Mendup
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50. Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarının

56. Aşağıdakilerden hangisi eşhuru’l-hurumdan

ihlali durumunda, yasağın çeşidine ve ihlal biçimine göre gereken cezalardan biri değildir?

A) Oruç tutmak
C) Kurban kesmek

biri değildir?

A) Zilkade		
C) Recep		

B) Sadaka vermek
D) Köle âzat etmek

57. Hicretten sonra Ensâr ile Muhâcirler arasında

51. Şafii mezhebine göre zekâtla ilgili olarak aşa-

Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından oluşturulan
kardeşliğe ne ad verilir?

ğıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) Meyveden sadece hurma ve üzüm zekâta
tâbidir.
B) Örfen zinet kabul edilen miktardaki altın ve
gümüşe zekât yoktur.
C) Malın elde bulunmayışı zekât ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
D) Çocuğun mal varlığından velî ve vasîleri zekât
ödemekle mükellef değildir.

A) Muâhede
C) Muâhât		

B) Muvâlât
D) Müzâra’a

58. Hz. Peygamber (s.a.s.), Hatice validemizin vefatından sonra ilk olarak kiminle evlenmiştir?

A) Sevde binti Zem’a
B) Aişe binti Ebubekir
C) Safiye binti Huyey
D) Zeynep binti Cahş

52. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz

(s.a.s.)’in süt kardeşlerinden biri değildir?

A) Süveybe
C) Üneyse		

B) Zilhicce
D) Ramazan

B) Hz. Hamza
D) Şeyma

59. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın da onayladığı
cahiliye dönemi erdemlerinden biri değildir?

A) Kerem		
C) Cûd		

53. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) babası Abdullah
nerede vefat etmiştir?

A) Şam		
C) Medine		

B) Mekke
D) Ebvâ

60. İlişkilerin kötüye gitmesini önlemek maksadıyla, huzursuzluk çıkarıp zarar verecek insanlar
karşısında, durumu idare edip vaziyeti kurtarma anlamına gelen ahlakî kavram aşağıdakilerden hangisidir?

54. Aşağıdakilerden hangisi, “Medine vesikası”

için tarihte ve günümüzde kullanılan isimlerden değildir?
A)
B)
C)
D)

A) Münâzara
C) Müdâhene

Kitap-Medine Belgesi
Kural-Peygamber Yasası
Sahife-Medine Sözleşmesi
Müvadea-Medine Anayasası

B) Müdârâ
D) Müdârebe

61. Fütüvvetnâmelerin temel konusunu oluşturan
ve Osmanlı hattında “Yâ Hû” ile ifade edilen
ahlâkî terim aşağıdakilerden hangisidir?

55. Aşağıdakilerden hangisi hadis mecmualarında
ahlak hadislerini ihtiva eden konu başlıklarından biri değildir?

A) Kitabu’l-Birr
C) Kitabu’l-Edeb

B) Seha
D) Yeüs

A) İhlâs		
C) Edep		

B) Kitabu’l-Hasene
D) Kitabu Hüsni’l-Hulk
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B) Takva
D) İhsan
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62. Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2010’un

67. “Yapılması düşünülen bir işe karar vermeden

“Kur’an’ın Nüzûlünün 1400. Yılı” ilan edilmesi
münasebetiyle hazırlanan afişlerde aşağıdaki
ifadelerden hangisi kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

önce o iş hususunda uzman veya tecrübesi
bulunan kimselerle fikir alışverişinde bulunmak” anlamına gelen terim aşağıdakilerden
hangisidir?

Okumak, öğrenmek ve öğretmek için…
Okumak, düşünmek ve anlamak için…
Okumak, anlamak ve anlatmak için…
Okumak, anlamak ve yaşamak için…

A) İstiâze		
C) İstişare		

B) Emanet
D) İstihâre

68. “Yürürlükteki yasalara ve usullere aykırı olarak

63. “Bir şey yapmayı tasarlayan kişinin tasarladığı

şeyi yapmayı kastetmesi ve buna kesin bir
şekilde zihinde karar vermesi” şeklinde tanımlanan ıstılah aşağıdakilerden hangisidir?

biri(leri)ne haksız yere arka çıkmak, kamusal
alanda öncelik tanımak, korumak ve kollamak”
anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temayül
C) Tefekkür

A) İhtikâr		
C) İltihak		

B) Niyet
D) Tereddüt

64. “Hani Rabb’in meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir

69. I- Hz. Musa

halife yaratacağım’ demişti…”

II- Hz. İbrahim
III- Hz. İdris
IV- Hz. Harun
V- Hz. Yahya

Bu ayete göre aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Yukarıda adları zikredilen peygamberlerden
hangileri aynı çağda yaşamıştır?

A) İnsan halife sıfatıyla Allah’ın yerine tasarrufta
bulunabilir.
B) Hilafet ile kulluk arasında doğrudan bir ilişki
vardır.
C) Hilâfet, yalnızca Hz. Âdem’e mahsus değildir.
D) Hilâfet, Allah’ın iradesi ile verilmiştir.

A) I - III		
C) I - IV		

kimdir?

nında getirdiği ilkelerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)

İsraf etmemek
Ekonomik bağımlılık
Mülkiyeti yaygınlaştırmak
Sosyal adaleti sağlamak

Firavun’un eşidir.
Karun’un eşidir.
Hz. Musa’nın annesidir.
Hz. Meryem’in annesidir.

71. Hizmeti on yıldan fazla olan Devlet memurları-

66. İslâm’ın geldiği dönemde kendilerini Hz. İbra-

nın yıllık izin süresi kaç gündür?

him’e nispet eden ve onun gerçek varisleri
olduklarını ileri sürenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Mecusîler
C) Müşrik Araplar

B) II - IV
D) III - V

70. Örnek hanım şahsiyetlerden sayılan Hz. Âsiye

65. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın iktisat alaA)
B)
C)
D)

B) İhtiras
D) İltimas

A) 10

B) Yahudiler
D) Hristiyanlar
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B) 20

C) 30

D) 40
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72. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125.

77. “Kasîde-i Bürde (Bânet Suâd)”nin müellifi

maddesine göre; “Özürsüz veya izinsiz olarak
göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev
mahallini terk etmek” karşılığında hangi ceza
verilir?

A) Dikkat çekme
C) Kınama

sahabî kimdir?

A) Ka’b b. Züheyr
B) Abdullah b. Sahr
C) Mus’ab b. Umeyr
D) Abdullah b. Revâha

B) Aylıktan kesme
D) Uyarma

78. Ömer b. Abdulaziz döneminde hutbenin so-

73. Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatı,

nunda okunmasına karar verilen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

hangi birimlerden oluşur?

A)
B)
C)
D)

Vaizelik, İmam-Hatiplik
Büyükelçilik, Başkonsolosluk
Din Hizmetleri Müşavirliği ve Ataşeliği
Sürekli görevli İmam-Hatiplik, geçici görevli
İmam-Hatiplik

A) İsra, 80		
C) Nahl, 90

B) Kehf, 85
D) Meryem, 95

79. Aşağıdakilerden hangisi “iyi bir öğretici olmak” için gerekli değildir?

74. Devlet memuru, izinsiz veya kurumlarınca

A) Alan bilgisi
B) Neseb bilgisi
C) Meslek bilgisi
D) Genel kültür bilgisi

kabul edilen mazereti olmaksızın görevini kaç
gün terk etmesi hâlinde, çekilme isteğinde
bulunmuş (müstafî) sayılır?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 30

80. Aşağıdakilerden hangisi Şafiilere göre hutbenin rükünlerinden biri değildir?

75. İlk ve orta öğrenimlerini yurt dışında tamam-

A) Allah’a hamd
B) Takvaya davet
C) Peygambere salâvat
D) İki hutbe arasında oturmak

layıp Türkiye’de İlahiyat Fakültesini bitirenler,
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca;
mahallinde hangi görevlerde çalıştırılabilirler?
A)
B)
C)
D)

Sözleşmeli statüde istihdam edilebilir.
Maaş almadan camilerde çalıştırılır.
Sadece yurt içinden görevli gönderilebilir.
Sadece derneğin verdiği maaş ile camilerde
görevlendirilir.

81. Zilhiccenin 10. günü şeytan taşlama hangi
cemrede yapılır?

A) Küçük cemre
C) Akabe cemresi

B) Cemre-i vustâ
D) Cemre-i suğrâ

76. Hz. Peygamberin özelliklerinden biri olan

“cevâmiu’l-kelim”in anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

82. Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerindendir?

A) Az konuşmak
B) Fasih konuşmak
C) Doğru konuşmak
D) Az sözle çok anlam

A) Hervele yapılan sa’yın tavafında erkeklerin
remel yapması
B) Tavafa hacerü’l-esved veya hizasından başlanması
C) Hanefîlere göre bedende necaset olmaması
D) Tavafın şavtları arasında muvâlat olması
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83. Şafiîlere göre ziyaret tavafının vakti ne zaman

88. İhsâr ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi

başlar?

yanlıştır?

A) Arafat vakfesini yaptıktan sonra
B) Zilhiccenin 10. günü fecr-i sâdıktan itibaren
C) Kurban bayramının 1. günü güneşin doğuşundan sonra
D) Zilhiccenin 9’unu 10’una bağlayan gecenin
yarısından itibaren

A) Şafiîlere göre ihsâr sebebiyle yapılamayan
nafile haccın kazâsı gerekmez.
B) Hanefîlere göre ihsâr hedyi, kişinin engellendiği yerde kesilebilir.
C) Hanefîlere göre kişinin parasız kalması ihsâr
sebebi sayılır.
D) Şafiîlere göre hastalık ihsar sebebi sayılmaz.

84. Mîkât ve Harem sınırları ile ilgili aşağıdaki

89. Bedel göndermenin caiz olması ile ilgili aşağı-

bilgilerden hangisi doğrudur?

da verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Âfâkî bir kimse, doğrudan Kabe’yi ziyaret kastı
olmadan Hill bölgesine girerken mîkât sınırını
ihramsız geçer, daha sonra Harem’e gidecek
olursa, tekrar mîkât sınırına çıkar ve ihrama girer.
B) Hill bölgesinde oturan kişiler hac ve umre kastı
olmadan Mekke’ye gitmek isterlerse, Harem
bölgesine ihramsız girer ve isterlerse Kâbe’yi
ihramsız tavaf edebilirler.
C) Şafiî mezhebine göre hac ve umre niyeti
olmaksızın bilimsel bir toplantı için Mekke’ye
giden bir kimsenin ihrama girmesi şarttır.
D) Harem bölgesinde oturan fakat Mekkeli olmayan kişi, Hill bölgesinden sayılan bir bölgeye
gittiğinde Harem’e ancak ihramlı dönebilir.

85. Harem bölgesinin sınırlarından, Kabe’ye en

doğrudur?

B) Seniyyetü’l-cebel
D) Ten’im

A) Şafiîlere göre kıran hedyinin etinden kesen
yiyebilir.
B) Hanefîlere göre ihsâr hedyinin etinden kesen
yiyebilir.
C) Şafiîlere göre temettu hedyinin etinden kesen
yiyebilir.
D) Hanefîlere göre kıran hedyinin etinden kesen
yiyebilir.

86. Aşağıdakilerden hangisi sadece Hanefîlere
göre ihramın rükünlerindendir?

A) Iztıbâ		
C) Niyet		

A) İmam Malik’e göre istitâat şartı gerçekleştiği
hâlde sağlıklı olmayan kişinin yerine bedel
göndermesi gerekir.
B) İmam Şafiî’ye göre vucûp şartları oluşan kişi
sakat (fizikî engelli) ise, yerine bedel göndermesine ve vasiyet etmesine gerek yoktur.
C) Hanbelî mezhebindeki esas görüşe göre,
vucûp şartları oluştuğu hâlde yol güvenliği
olmayan kişi hacca bedel göndermelidir.
D) Malikî mezhebine göre güvenli bir kafile ile
hacca gitme imkânı olsa bile yanında mahremi
olmayan bir kadının yerine bedel göndermesi
gerekir.

90. Hacda kesilen kurbanlarla ilgili olarak hangisi

uzak olan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ci’râne		
C) Batn-ı Nemîre

A

B) Hervele
D) Telbiye

91. İhram yasaklarını unutarak ihlâl eden kimse
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

87. Hanefilere göre umre tavafı ile ilgili olarak

A) Hanefîlere göre kasten yapmış gibi cezasını
öder.
B) Malikîlere göre kesinlikle kurban kesmesi
gerekir.
C) Bütün mezheplere göre tevbe etmesi yeterlidir.
D) Hanefîlere göre kurbanlar sadakaya dönüşür.

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cünüp olarak yapılırsa sahih olmaz.
B) Cünüp olarak yapmak dem gerektirir.
C) Setr-i avrete uymamak dem gerektirir.
D) Abdestsiz olarak yapmak dem gerektirir.
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92. Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerine ne ad

97. Hacda kurban kesmeye maddi gücü olmayan

verilir?

A) Eyyâm-ı nahr
C) Eyyâm-ı vakfe

kişinin tutacağı oruç miktarı ve yeri hangi
seçenekte doğru verilmiştir?

B) Eyyâm-ı tertîp
D) Eyyâm-ı sıyâm

A) 10 gün: Kişi istediği yerde tutulabilir.
B) 10 gün: 7 gün hacda, 3 gün memlekettedir.
C) 10 gün: 3 gün hac öncesi, 7 gün hac sonrasıdır.
D) 7 gün: Hepsinin memlekette tutulması gerekir.

93. Aşağıdakilerden hangisi tavaf namazı ile ilgili
yanlış bir hükümdür?
A)
B)
C)
D)

98. Aşağıdaki müctehidlerden hangisine göre

Müstakil bir vaciptir.
Şafiîlere göre kerahet vakitlerinde kılınmaz.
Hanefîlere göre terki hac cinayeti sayılmaz.
Harem bölgesi dışında kılmak mekruhtur.

haccın ifâsı fevrî değildir?

A) Ebû Yûsuf
B) İmam Malik
C) İmam Muhammed
D) Ahmed b. Hanbel

94. Şafiî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi
haccın vaciplerindendir?

99. Müzdelife hangi vadi ile Mina’dan ayrılır?

A) Tıraş olmak
B) İhrama girmek
C) Veda tavafı yapmak
D) Kudüm tavafı yapmak

A) Muhassab
C) Meş’ari’l-haram

95. Umre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden han-

B) Muhassır
D) Urâne

100. Tavafla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangi-

gisi doğrudur?

si doğrudur?

A) Malikîlere göre tıraş, umrenin vaciplerindendir.
B) Umre senenin sadece belirli günlerinde yapılabilir.
C) Şafiîlere göre umre her zengin Müslümana
sünnettir.
D) Ravza-i Mutahhara’yı ziyaret etmek umrenin
şartlarındandır.

A) Şafiîlere göre tavaf namazı vaciptir.
B) Şafiîlere göre tavafın en az dört şavtı farzdır.
C) Hanefîlere göre Mescid-i Haram’ın üst katından tavaf sahih değildir.
D) Hanefîlere göre tavafın son üç şavtından birini
yapmayana ceza gerekir.

96. İfrad, temettu’ ve kırân haccı ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kırân ve temettu’ haccını Mekkeliler yapamaz.
B) İfrad haccında Arafat vakfesinden önce umre
yapılmaz.
C) Kırân ve temettu’ haccında hedy kurbanı kesmek vâciptir.
D) Malikîlere ve Şafiîlere göre, en faziletli hac
temettu’dur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce
bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması
veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu
ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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