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:
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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.

B
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1. “Her bir harfin hakkını vermek, medleri yete-

6. Aşağıdaki surelerden hangisinin başındaki

rince uzatmak, harekeleri birbirinden ayırmak,
şeddeleri tam yapmak ve ğunnelerin hakkını
vermektir.”

hemze, hemze-i katı'dır?

A) Fâtiha		
C) Kâria		

Yukarıdaki tanım, kırâat usullerinden hangisine aittir?
A) Tedvîr		
C) Tahkîk		

B) Hadr
D) Hezreme

B) Tekâsür
D) Alak

ْ  مِنْ مِصْ رْ – َعي َْن ْالقkelimeleri üzerinde
7. ِْطر
durulduğunda ( )رnasıl okunur?
A)
B)
C)
D)

2. Aşağıdaki surelerden hangisinde secde âyeti
vardır?

A) A’râf		
C) Enfâl		

B) Tevbe
D) Yûnus

8. Kıraat-ı Âsım’a göre ( ٌّ ) َءاَعْ َجمِىlafzında uygulanan okuyuş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

3. Medd-i muttasılda aslî med üzerine ilave etmenin hükmü nedir?

A) Vacip değildir.
C) Caiz değildir.

A) Teshîl		
C) İşmâm		

B) Caizdir.
D) Vaciptir.

B) İmâle
D) İbdâl

9. " "هذا حارس يعمل في جد ونشاطcümlesinin

4. (ِ ) َما َن ْف َق ُه ( َل ْم َي ْن َتهkelimelerinde vasl hâlinde
( )هhe nasıl okunur?
A)
B)
C)
D)

İnce okunur.
Kalın okunur.
İnce okumak evladır.
Hem ince hem kalın okumak caizdir.

Türkçe meali aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Bu, ciddi ve aktif olarak çalışan bir bekçidir.
B) Bu bekçi, Cidde’de aktif olarak çalışmaktadır.
C) Bu kişi, ciddi ve aktif olarak bekçilik yapmaktadır.
D) Bu Haris’tir, o ciddi ve aktif olarak çalışan biri
değildir.

Uzatılarak
Uzatılmadan
Geçildiğinde uzatılarak
Durulduğunda uzatılarak

5. Kalın harflerin tamamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10. “Sabah kahvaltısında ekmek, peynir ve yumurta yerim.” cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) ق

حخصطظغ
B) ص ض ط ظ ح ع خ
C) خ ص ض غ ط ق ظ
D) ح ط ظ غ ق ض ص

آكل في طعام العشاء الجبن والخبز والبيض
B) آكل في طعام االفطار الخبز والقشطة والبيض
C) آكل في طعام الغداء الزبد والجبن والبيض
D) آكل في طعام االفطار الخبز والجبن والبيض
A)
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11.  الكرسي.......  جلس المعلمcümlesinde boş

16.  بالجامعة كلية ومكتبة كثيرةcümlesinin çoğul

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

hâli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

A) في

بالجامعاة كلية ومكتبات كثيرات
B) بالجامعات كلياة ومكتبات كثيرات
C) بالجامعات كليات ومكتبات كثيرة
D) بالجامعة كليات ومكتبات كثيرة

C) الى

B) على

A)

D) من

ً  َقالُوا َيا أَ ُّي َها ْال َع ِزي ُز إِنَّ َل ُه أَبًا َشيcüm12. ْخا َك ِبيرً ا
lesinde altı çizili kelime ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)

17.  ماذا نسمي الشخص الذي يقود السيارة؟cümlesinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

Murabtır, irabı harf iledir.
Nasb hâli üzerine takdiridir.
Murabtır, irabı hareke iledir.
Mebnidir, mahallen mensuptur.

A) الطيار

C) الخيال

13.  ثم دخل أحمد غرفته ليستريحcümlesindeki altı

altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

doğrudur?

A) انصرف

B) Mefulün leh
D) Mefulün fih

B) تجول

C) خان

14.  وعد ُّتكم اليوم أن أقُصَّ عليكم األخبارcümlesin-

D) كشف

19.  المدينة عادل سكانهاcümlesinde altı çizili

deki fiillerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Muzaaf - Nakıs
C) Misal - Ecvef

D) السائق

18.  غادر الزائر الرياض الى بلدهcümlesinde geçen

çizili kelime ile ilgili aşağıdakilerin hangisi

A) Bedelü’l-kül
C) Mefulü mutlak

B) المالح

kelime ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?

B) Misal - Muzaaf
D) Muzaaf - Lefif

A) Haber		
C) Fail		

15. سا ِء
َ ُون َع َلى ال ِّن
َ  الرِّ َجا ُل َقوَّ امayetinde altı çizili

B) Sıfat
D) Bedel

20. سى أَنْ َي ُكو ُنوا َخيْرً ا ِم ْن ُه ْم
َ لاَ َيسْ َخرْ َق ْو ٌم مِنْ َق ْو ٍم َع

kelime ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?

ayetindeki altı çizili kelime ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?

 قامfiilinin mübalağalı ismi failidir.
B)  قوّ مfiilinin mübalağalı ismi failidir.
C)  قوّ مfiilinin ismi failidir.
D)  اقامfiilinin ismi failidir.
A)

A) سى
َ  َعfiilinin haberi

B)  َي ُكو ُنواfiilinin haberi

َ َْيس
C) ْخر
D)
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ْ– أَنi

َلا

fiilinin mefulü

muhaffefenin ismi

B
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25. Aşağıdakilerden hangisi te’vilde uyulması

21. ............ سيعود بطل المالكمة بعدcümlesinde

gereken şartlardan biri değildir?

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelir?

A) دقائق

عشر
C) عشر دقيقة

A) Te’vile esas alınan mana, lafzın delalet ettiği
manalardan olmalıdır.
B) Te’vil edilen ayet, siyak-sibakı ile uyumlu
olmalıdır.
C) Te’vilin manası, açık bir nassa muhalif olmamalıdır.
D) Te’vil, şer’i bir delile dayanmalıdır.

B) دقائق

عشرة
D) عشرة دقيقة

22.  زيادة الراتب........... العاملون في الشركة

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

طلبتم
C) طلبون

A)

26. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in
indiriliş amaçlarından biri değildir?

طلبن
D) طلبوا
B)

A) İnsanların inançlarını düzeltmek
B) İnsanların ahlakını güzelleştirmek
C) İnsanların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri
vermek
D) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunu kazandırmak

23.  سافرت المعلمات إلى مكةcümlesinin “cemi

müzekker salim” kalıbı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

27. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî/işârî tefsir

سافر المعلمين إلى مكة
B) سافر المعلمون إلى مكة
C) سافروا المعلم إلى مكة
D) سافروا المعلمون إلى مكة
A)

değildir?
A)
B)
C)
D)

24. ل
َّ ير َو َما أ ُ ِه
ِ إِ َّن َما َحرَّ َم َع َل ْي ُك ُم ْال َم ْي َت َة َوال َّد َم َو َلحْ َم ْال ِخ ْن ِز

ُ
اغ َولاَ َعا ٍد َفلاَ إِ ْث َم
ِ َِّب ِه ل َِغي ِْر ه
ٍ للا َف َم ِن اضْ طرَّ َغي َْر َب
للا َغفُو ٌر َرحِي ٌم
َ ََّع َل ْي ِه إِنَّ ه

Kâşânî – Te’vîlâtü’l-Kur’ân
Sülemî – Hakâiku’t-Tefsîr
Kuşeyrî – Letâifu’l-İşârât
Şevkânî – Fethu’l-Kadîr

28. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın Hz. Pey-

gamber (s.a.s.)’in zamanında “Mushaf” hâline
getirilmeyişinin sebeplerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette
zikredilmemektedir?

A) Yazıya geçirecek kişi ve eşyanın mevcut
olmaması
B) Hz. Peygamber hayatta olduğu için buna ihtiyaç duyulmaması
C) Kur’an’ın nüzulünün devam ediyor olması
D) Kur’an’ı ezberleyen sahabîlerin olması

A) Kan
B) Av hayvanı
C) Ölü hayvan eti
D) Allah’tan başkası adına kesilen hayvan eti

29. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an tefsirinde

uygulanacak temel ilkelerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
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Ulûmu’l-Kur’an bilgisine sahip olmak
Kur’an hakkında temel bilgilere sahip olmak
Sûre ve ayetleri nesnel bir yaklaşımla ele almak
Kur’an’ın indirildiği dönemin sosyal ve kültürel
ortamını tanımak

B
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30. Kur’an-ı Kerim harflerinde bugün kullanılmak-

34. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirinin özel-

ta olan harekeleri ve noktaları son şekliyle
belirleyen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)

likleri arasında sayılamaz?

A) Aklî yorumlar önceliklidir.
B) Başlıca kaynak, âyet ve hadislerdir.
C) Sahâbe ve tabiûn rivayetlerinden oluşur.
D) Zayıf ve uydurma haberlere rastlamak mümkündür.

Nasr b. Asım
Halîl b. Ahmed
Ebu’l-Esved ed-Düelî
Muhammed b. Tayfur es-Secâvendî

ّ َٰيآ اَ ُّي َها ال َّن ِبيُّ لِ َم ُت َحرِّ ُم َمآ اَ َح َّل ه
31. ك َت ْب َتغِي
َ ۚ للاُ َل

35. (ۙل
َ )واَرْ َس َل َع َلي ِْه ْم َطيْرً ا اَ َب ۪ابي
َ ayetinin Türkçe

ّ ٰات اَ ْز َوا ِج ۜ َك َو ه
َ ض
للاُ َغفُو ٌر َرحِي ٌم
َ َْمر

meali aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki Tahrîm suresinin ilk ayetinde, Hz.
Peygamber (s.a.s.) hangi sebepten dolayı
uyarılmıştır?

A)
B)
C)
D)

A) Münafıklar için istiğfar etmesi, onların cenaze
namazını kılması
B) Israrla soru soran birisine karşı surat asması,
başını çevirmesi
C) Eşlerinin rızasını kazanmak için Allah’ın helal
kıldığı şeyi kendisine haram kılması
D) Bedir savaşında alınan esirlere ceza vermek
yerine, fidye karşılığında serbest bırakması

Pişmiş tuğladan taşlar atan kuşlar gönderdi.
Üzerlerine kırlangıç kuşlarını gönderdi.
Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
Üzerlerine bülbül sürülerini gönderdi.

36. Tâbiînin, sahâbîyi zikretmeden Hz. Peygamber’e
izafe ederek rivayet ettiği hadîse ne ad verilir?

A) Mu’dal		
C) Mürsel		

32. Kureyş Sûresinde, Allah’ın Kureyş Kabilesine

B) Munkatı’
D) Muallak

37. Aşağıdakilerden hangisi râvînin adaleti ile

bahşettiği bazı nimetler zikredilmektedir.

ilgili tenkit noktaları içinde yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi bu nimetler arasında
yer almaz?

A) Kizbu’r-râvî
C) Cehâletu’r- râvî

A) Mekke’nin her türlü fitneden korunması
B) Kış ve yaz seyahatlerinin kolaylaştırılması
C) Açlıktan kurtarılıp doyurulmaları
D) Korkudan emin kılınmaları

B) Muhâlefetu’s-sikât
D) Fısku’r- râvî

38. Aşağıdakilerden hangisi “Kütüb-ü Sitte” ola-

rak adlandırılan temel hadis kaynakları arasında yer almaz?

33. Kur’an’ın tamamını ihtiva eden ve günümüze

A) Sünen-i İbn Mâce
C) Sünen-i Dârekutnî

kadar ulaşan en eski tefsir kime aittir?

A) Alî b. Ebî Talha
B) Sufyân es-Sevrî
C) Yahya b. Sellâm
D) Mukâtil b. Süleyman
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B) Sünen-i Tirmizî
D) Sünen-i Nesâî

B
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َ هللا َحي ُْث َما ُك ْن
ُ الس ِّي َئ َة ْال َح َس َن َة َت ْم
39. ح َها
َ ت َواَ ْت ِب ِع
َ ِا َّت ِق

44. Sahabeye nispet edilen söz, fiil ve onayı içeren rivayetlere ne ad verilir?

اس ِب ُخلُ ٍق َح َس ٍن
َ َو َخالِق ال َّن

Metni verilen hadis-i şerifte altı çizili kısmın
anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

A) Mevkûf		
C) Munkatı’

İyilikler kötülükleri yok eder.
Nerede olursan ol Allah’a saygılı ol.
İnsanlarla güzel ahlakın gereğince geçin.
Kötülükten sonra hemen bir iyilik yap ki, onu
yok etsin.

B) Aziz
D) Hasen

45. Hadis râvilerini tenkit ederken kullanılan

“Leyyinu’l-hadis” terimi ne anlama gelmektedir?
A)
B)
C)
D)

ُ ِْس ال َّشدي ُد بٍالصُّرْ ع ِة إ َّنما ال َّشدي ُد الَّذي َيمْ ل
40. س ُه
َ ك َن ْف
َ َلي

Hadiste unutkandır.
Hadiste sağlamdır.
Hadiste zayıftır.
Hadiste gevşektir.

ضب
َ عِ ْندَ ْال َغ

Metni verilen hadis-i şerifte aşağıdaki ahlakî
değerlerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Adalet		
C) Merhamet

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

B) Sabır
D) Cesaret

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

41. Akaid, ahkâm, siyer, âdâb, tefsir, fiten,

eşrâtu’s-sa’a ve menâkıb gibi bir çok dinî konuyu içeren kapsamlı hadis kitaplarına hangi
isim verilir?

A) Câmi’		
C) Müsned		

47. İrade hürriyeti ve insan fiilleri konusunda

insanın konumunu belirtmek için Eş’arî
tarafından kullanılan terim aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Sünen
D) Sahih

A) İrade-i külliye
C) İstitâa’		

42. Adalet ve zabt sahibi râvîlerin muttasıl bir

isnadla naklettikleri şâz ve muallel olmayan
hadise ne ad verilir?

A) Merfu’		
C) Sahih		

B) Kitabu’t Tevhîd
D) Kitabu’t Temhîd

B) İrade-i Cüziyye
D) Kesb

48. Ebu Hâmid el-Gazalî’den itibaren kelâm ilmi,

felsefî yönü ağır basan bir özellik kazanmıştır.

Gazalî’den sonra aşağıda ismi geçen kelamcılardan hangisinin eserleri bu dönemin özelliklerini yansıtır?

B) Meşhur
D) Mütevatir

A)
B)
C)
D)

43. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yer
alan “Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih
Tercemesi” adlı eserin mukaddimesi kim tarafından yazılmıştır?
A) Kamil Miras
B) Ahmed Naîm
C) A. Himmet Berki
D) Hasan Hüsnü Erdem
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Ebû Mansur el Mâturîdî
Nûreddin es-Sâbûnî
Fahruddîn er-Râzî
Ebu Ali el-Cubbâî

B
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49. Peygamberlerin sıfatlarından “fetânet” ne

54. “O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine

anlama gelir?
A)
B)
C)
D)

bakarlar.”

Yukarıdaki âyet, kelâm ilminde hangi meseleye delil olarak kullanılmıştır?

Peygamberlerin zeki olması
Peygamberlerin ilhama açık olması
Peygamberlerin gayptan haber vermesi
Peygamberlerin sözlerinin doğru olması

A) Ru’yetullah’ın imkânına
B) Allah’ın bir cisme sahip olduğuna
C) Müminlerin cennette ebediyen kalacağına
D) Mahşerde insanların Allah’ın huzurunda toplanacağına

50. “Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede
yarattık.”

Bu âyete göre, kader inancıyla ilgili olarak,
aşağıdaki hüküm cümlelerinden hangisi
yanlıştır?

55. Evrenin ve evrendeki her şeyin yaratılmış

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

A) Her şeyin kaderi Allah’ın takdirine ve yaratmasına bağlıdır.
B) İnsan fiilleri önceden Allah tarafından belirlenmiştir.
C) Varlık âleminde her şeyin ölçülebilir değerler
cinsinden bir ölçüsü vardır.
D) Allah evreni ve evrendeki her şeyi belli bir ölçü
ve düzene göre yaratmıştır.

A) İnâyet		
C) Fıtrat		

B) Gâye ve Nizâm
D) Hudûs

56. Başka bir anneden süt emen bebek ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Süt hısımlığı devamlı evlenme engellerindendir.
B) Süt emen ile emziren arasında süt hısımlığı
oluşur.
C) Süt emen, sütanne ve sütbabasından miras
alamaz.
D) Süt emenin, emmeyen öz kardeşi de süt
hısımlığı hükmüne tabidir.

51. Aşağıdaki eserlerden hangisi İsmail Hakkı
İzmirli tarafından yazılmıştır?

A) İslâm’ın İnanç Esasları
B) Yeni İlm-i Kelâm
C) Tenkîhu’l Kelâm fî Akâid-i Ehli’l İslâm
D) İslâm Kelamcıları ve Filozoflarına Göre
Allah’ın Varlığı (İsbat-ı Vacip)

57. Kocanın, eşine dört ay veya daha fazla yaklaşmayacağına dair yemin etmesine veya nezirde
bulunmasına ne denir?

52. Müteahhirun selef âlimlerinin öncüsü sayılan,
akaidle ilgili pek çok eser yazan, ayrıca çeşitli
eserlerinde akaid konularına temas eden
İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

A) Îlâ		
C) Liân		

İbn Teymiyye
Cemâleddin el-Afgânî
Ebü’l-Leys es-Semerkandî
Muhammed İbn Abdül Vehhâb

58. Bir hukuki sonucun varlığı kendi varlığına

bağlı olan ancak kendisinin varlığı onun varlığını zaruri kılmayan ve onun yapısından bir
parça teşkil etmeyen fiil veya vasfa ne denir?

A) Senet		
C) Şart 		

53. Kabir hayatı aşağıdaki isimlerden hangisiyle
anılır?

A) Mahşer		
C) Araf		

B) Ahid
D) Va’d

B) Sırat
D) Berzah
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B) Sebep
D) Rükün

B

STAJYER VAİZ
59. Hanefi mezhebine göre, kurban kesmeyi vacip

64. Abdestte niyetin hükmü konusunda aşağıda

kılan asgarî zenginlik ölçüsü aşağıdakilerden
hangisidir?

verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

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

A) Borçları ve asli ihtiyaçları dışında 300 dirhem
gümüşe sahip olmak
B) Borçları ve asli ihtiyaçları dışında 600 dirhem
gümüşe sahip olmak
C) Borçları ve asli ihtiyaçları dışında 20 miskal
altına sahip olmak
D) Borçları ve asli ihtiyaçları dışında 200 miskal
altına sahip olmak

65. “Geçmişte sabit olan durumun, değiştiğine

dair bir delil bulunmadıkça hâlihazırda varlığını koruduğuna hükmetmek” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

60. Hac yolculuğuna çıkacak kimsenin malî

imkânının yeterli olmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?

A) İcap		
C) İskân		

A) İstishâb		
C) İstihsân		

B) İstitâat
D) İfâ

B) İstislâh
D) Mesâlih-i mürsele

66. Hanefi ve Şafiî mezheplerinde, su bulamadığı
için teyemmüm yaparak namaz kılan bir
kimse vakit henüz çıkmadan su bulursa ne
yapmalıdır?

61. “Akit ânında var olan veya sonradan meydana
gelen bir eksiklik sebebiyle” evlilik birliğinin
bozulmasına ne denir?

A) Muhâlea
C) Tefvîz		

A) Hanefilere göre namazını iade eder, Şafiîlere
göre iade etmez.
B) Hanefilere göre namazını iade etmez, Şafiîlere
göre iade eder.
C) Her iki mezhebe göre namazın iadesi gerekmez.
D) Her iki mezhebe göre namazını iade eder.

B) Talak
D) Fesih

62. Vazgeçilmez ölçüsünde olmasa da ihlal edil-

mesi durumunda fertlerin sıkıntıya düşeceği,
toplum düzeninin bozulacağı durumlara meydan verilmemek üzere vazedilmiş hükümlere
ne denir?

A) Zarûriyyât
C) Mekâsidu’ş-şerî’a

67. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefaretinde
yapılması gerekenlerden biri değildir?

B) Hâciyyât
D) Tahsîniyyât

A) 10 gün oruç tutmak
B) 10 fakiri doyurmak
C) 10 fakiri giydirmek
D) Köle âzat etmek

63. Aşağıdakilerden hangisi kendisi ile “geçici

evlenme engeli” bulunan kimselerden biridir?

68. Cenine karşı bir cinayet işlenmesi hâlinde
ödenmesi gereken cezaya ne denir?

A) Amca
B) Kayınpeder
C) Kadının erkek yeğeni
D) Kocanın erkek kardeşi

A) Hükümet-i adl
C) Erş		
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B) Gurre
D) Kısas

B
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69. “Bir kimseye bedelsiz olarak belli bir süre kul-

74. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden han-

lanmak üzere bir malın verilmesini konu alan
sözleşme türüne” fıkıh dilinde ne ad verilir?

A) Vedîa		
C) Âriyet		

gisi “necâset-i galîza” sayılmaz?

A) Kan ve şarap
B) İnsanın idrar ve dışkısı
C) Tavuk, kaz gibi kümes hayvanlarının dışkıları
D) Sığır, koyun ve geyik gibi dört ayaklı hayvanların dışkıları

B) Hibe
D) Rehin

70. Aynı ihramla hem hac hem de umre yapılmasına ne denir?

A) Kıran		
C) İfrâd		

75. Meşakkat ve ihtiyaç gibi arızî bir sebebe bağlı
olarak konulmuş geçici hükme ne denir?

B) Temettu’
D) Umre

A) Ruhsat		
C) Azîmet		

B) Fetvâ
D) Telfîk

71. Öğle vaktinde kalben öğle, dili ile de yanlışlıkla ikindi namazının farzını kılmaya niyet eden
birinin, kıldığı namazla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)

76. Aşağıdakilerden hangisi “Ehl-i Kitap” kapsamına dahildir?

Namaz geçersiz olur.
İkindi namazı yerine geçer.
Öğle namazının iadesi uygun olur.
Öğle namazının farzı olarak geçerlidir.

A) Budizm		
C) Şintoizm

B) Musevîlik
D) Caynizm

77. “Canlarınız, mallarınız, namuslarınız mukad-

destir, her türlü tecavüzden korunmuştur.” hadisi aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi
ile ilgilidir?

72. Yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan kişiye, boşadığı eşine dönme imkânı veren boşama türüne
ne denir?

A) Sünnî talak
C) Bâin talak

A) Eğitim - yaşam
B) İnanç - düşünce
C) Yaşam - mülkiyet
D) Düşünce - mülkiyet

B) Ric’î talak
D) Bid’î talak

73. Aşağıdakilerden hangisi “zekâtı verilecek mal-

78. Muhammed (s.a.s.) ümmetinden olan mücte-

da” bulunması gereken şartlardan değildir?

hidlerin Hz. Peygamberin vefatından sonraki
herhangi bir devirde şer’i bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmelerine ne denir?

A) Artıcı olması
B) Nisap miktarına ulaşması
C) Üzerinden bir şemsî yılın geçmesi
D) Üzerinden bir kamerî yılın geçmesi

A) Sempozyum
C) İctihad		

B) Şûrâ
D) İcmâ

79. “İmamet-i suğrâ” kavramı neyi ifade eder?
A)
B)
C)
D)
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Namaz imamlığını
Siyaset adamlığını
Devlet başkanlığını
İmam adaylığını

B
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80. “Tahkîkî iman” hakkında aşağıda verilen bilgi-

86. Yurt dışı sürekli görevlere atanacak personeli

lerden hangisi doğrudur?

seçme sınavının sınav kurulunda aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmak zorundadır?

A) İslamın şartlarını kabul etmek
B) İslam dininin temel esaslarını kabul etmek
C) İnanır gibi gözüktüğü hâlde kalpten inanmamak
D) Araştırma-incelemeye dayalı ve bilinçli olarak
inanmak

81. “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez

A)
B)
C)
D)

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı
Dış İlişkiler Genel Müdürü
Din Hizmetleri Genel Müdürü
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

87. Bir memur, kendi isteği ile en fazla kaç defa

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”
beyti hangi şairimize aittir?

görevden çekilirse tekrar atanamaz?

A) 4

A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Arif Nihat Asya
D) Sezai Karakoç

B) 3

C) 2

D) 1

88. Başkanın belirlemediği hâllerde Diyanet İşleri
Başkanına kim vekâlet eder?
A)
B)
C)
D)

82. Kolunda sargı bulunan bir kişi abdest

alırken sargının üzerini kaç kere meshetmek
zorundadır?

A) 4

B) 3

C) 2

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
Rehberlik ve Teftiş Başkanı
Başkan yardımcılarından biri
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

D) 1

89. Yıllık izin alan memurların izinlerine, zorunlu

hâllerde gidiş ve dönüş için en çok kaçar gün
eklenebilir?

83. Allah Teâlâ’nın “tekrar yaratan” anlamındaki
ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muîd		
C) Mübdî		

A) Birer		
C) Üçer		

B) Bedî’
D) Mümît

90. “Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anaya-

84. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde-

sası’na ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak
ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar.”

ki imamların görevleri arasında yer almaz?

A) Mahalle ve çevre temizliğinin sağlanması
B) Evlenme ve boşanma işlemleri
C) Temizlik vergisinin toplanması
D) Doğum kayıtları

Bu kanun maddesi aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
A) T.C. Anayasası
B) Borçlar Kanunu
C) Devlet Memurları Kanunu
D) Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun

85. “Din” kelimesinin sözlük anlamları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İtaat		
C) Ceza		

B) İkişer
D) Dörder

B) Vicdan
D) Kanun
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91. صدَ َق ٍة َي ْت َب ُع َها أَ ًذى
َ َْق ْو ٌل َمعْ رُوفٌ َو َم ْغف َِرةٌ َخ ْي ٌر مِن

96. “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle,

güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde
mücadele et.”

Bu ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi
yerilmiştir?
A) Hafife almak
C) Başa kakmak

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette bahsedilen
davet yollarından biri değildir?

B) Gıybet etmek
D) Haddini bildirmek

A) Burhan		
C) Cedel		

B) Hitabet
D) Kıtâl

92. “Kasîde-i Bürde (Bânet Suâd)”nin müellifi
sahabî kimdir?

97. Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Peygamberin hicreti esnasında Rânûnâ vadisinde
gerçekleşmiştir?

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

A)
B)
C)
D)

Kıblenin değişmesi
Cuma namazını kıldırması
Müşriklerle barış antlaşması
Kuba mescidinin inşa edilmesi

93. Aşağıdakilerden hangisinde namaz ve hutbe-

nin uzunluk dengesi Hz. Peygamberin tavsiyesine uygun olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

98. Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre hutbe oku-

nurken zaruret olmadıkça konuşmanın hükmü
aşağıdakilerden hangisidir?

Namaz kısa - Hutbe kısa
Namaz uzun - Hutbe kısa
Namaz kısa - Hutbe uzun
Namaz uzun - Hutbe uzun

A) Mekruh		
C) Müfsid		

94. Cuma hutbesinden sonra okunan; “Şüphesiz

99. Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafiî’ye göre

Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım
etmeyi emreder …” ayetinin tercih edilmesinin
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

hutbenin rükünlerinden değildir?

A)
B)
C)
D)

A) Toplum tarafından istenilmesi
B) Hutbenin sünnetlerinden olması
C) Temel buyruk ve yasakları içermesi
D) Hutbenin müstehaplarından olması

İki hutbede Allah’a hamd etmek
İki hutbede salavat getirmek
Hutbeyi minberden okumak
İkinci hutbede dua etmek

100. Karacahisar fethedildiğinde ilk defa Osman
Bey adına hutbe okuyan, aşağıdakilerden
hangisidir?

95. “İnzar” ve “Tebşir” kavramları aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A)
B)
C)
D)

B) Haram
D) Mübah

A) Dursun Fakih
C) Şeyh Edibali

Ölüm - Hayat
Sevgi - Nefret
Korku - Hüzün
Uyarma - Müjdeleme

B) Akşemseddin
D) Hacı Bayram

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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