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T.C. 

BAŞBAKANLIK 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU 

KURSİYER SEÇİM SINAVI 

SINAV BAŞLAMA SAATİ: 14.00 

         SINAV SÜRESİ 150 DAKİKA 

 

1. Kitapçıkları ve optik cevap formlarını kontrol ediniz, baskı hatası olan kitapçık veya formun 

değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 

2. Sınavda 100 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her soru bir puana eşittir ve 

yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. 

3. Sınav süresi 150 (yüz elli) dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikasında adayların 

sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir.  

4. Sınav başladıktan sonra herhangi bir sebeple sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar salona 

alınmayacaktır. 

5. Adayların cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat, databank ve benzeri özel elektronik 

donanımlar; kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf 

makinası, kamera vb. araçlar ile sınav merkezine girmeleri kesinlikle yasaktır. 

6. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, 

defter vb. bulundurmaları yasaktır. Sınav esnasında adayların birbirlerinden kalem, silgi, kalem 

açacağı alıp vermesi ve salon görevlilerine soru sormaları kesinlikle yasaktır. 

7. Herhangi bir şekilde kopya çekmeye teşebbüs eden veya çeken adayların sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

8. Soruların ve cevapların dışarı çıkarılması yasaktır. 

9. Adaylar soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazacaklardır. 

10. Soru kitapçığının sayfalarında boş bırakılan yerler müsvedde olarak kullanılacaktır. Bunun 

dışında müsvedde kullanımı yasaktır.  

11. Optik cevap formu üzerinde; adı-soyadı, imza ve sınav tarihi bölümleri tükenmez kalem ile 

doldurulacaktır. 

12. Optik cevap formu üzerinde; kitapçık türü, görev yaptığı il plakası, sınav merkezi il plakası, 

T.C. kimlik numarası, kurum sicil numarası, adı ve soyadı kurşun kalemle yazılıp mutlaka 

kodlanacaktır. 

13. Optik cevap formunda kurum sicil numarası bölümü 9 kutucuk olarak yer almaktadır. 

Adaylardan sicil numarası 8 rakamlı olanlar baştan başlayarak son kutucuğu boş bırakacaklardır. 

14. Sınav sonunda soru kitapçığı ve optik okuyucu formları sınav salon görevlilerine imza 

karşılığı teslim edilecektir.  
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SORULAR 
 

نْ َيا َوُهْم ِِبْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى .1  ?ayetindeki altı çizili kelimenin türü nedir ِإْذ أَنْ ُتْم ِِبْلُعْدَوِة الدُّ

 

A. Sıfat-ı Müşebbehe 

B. İsm-i Tafdil 

C. İsm-i Fail 

D. İsm-i Meful 

 

2. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde “te’kîd nunu” yoktur?  

 

A.  ََِّوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زٌْغ فَاْسَتِعْذ ِِبّلل 
B.  قَاَل بَ ٰلى َوٰلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قَ ْليباََوَلَْ تُ ْؤِمْن  
C. نََٓا اِلَْيِه لَتُ نَ بِ ئَ ن َُّهْم ِِبَْمرِِهْم ٰهَذا  َواَْوَحي ْ
D.  ََفََل ََتُوُتنَّ ِاَّلَّ َواَنْ ُتْم ُمْسِلُمون 

 

َنا يُ ْرَجُعونَ  .3  ayetindeki altı çizili kelimenin فَاْصِِبْ ِانَّ َوْعَد اّللٰهِ َحقٌّ فَِامَّا نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَّذي نَِعُدُهْم َاْو نَ تَ َوف َّيَ نَّ كَ  فَِالَي ْ

aksam-ı seba açısından türü aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Lefif 

B. Nakıs 

C. Ecvef 

D. Misal 

 

تَ ُووَن َفْل ًا مِ ن رَ ّبِِْٰم َوِرْضَوانً  .4  ayetindeki altı çizili kelimenin türü aşağıdakilerden َوََل آمِٰيَ  اْلتَ ْيَت الَْ َرا َ يَ ت ْ

hangisidir? 
 

A. İsm-i Meful 

B. Emir Fiil 

C. İsm-i Mensup 

D. İsm-i Fail 

 

يَ َوارُ -َغارَ  ( .5  ( fiilinin emr-i hazır muhatab çekimi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A.  َْغَرْوا  َغرَا  َغر  

B.  َْغاُروا  َغارَا  ِغر  

C.  َْغاُروا  َغارَا  َغر  

D.  َْغرْوا  َغرَا  َغر    
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6. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde sıfat-ı müşebbehe yoktur?  

 

A. أَنْ زَْلَناُه ُحْكًما َعرَبِيًّا   

B. ُتْم ُجنُ ًبا فَاطَّهَُّروا     َوِإْن ُكن ْ
C. َوَحُسَن أُولَِئَك رَِفيًقا   

D.   أَقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا زَِكيًَّة ِبَغْْيِ نَ ْفس 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi ( ُصونُ يَ   ?fiilinin ism-i fail ve ismi mefulüdür (َصانَ -

 

A.  ٌَمْصُيونٌ   َصاِين  

B.  ٌَمْصُؤونٌ   َصائِن  

C.  ٌَمِصيٌ   َصاِين  

D.  ٌَمُصونٌ   َصائِن  

 

 ?fiili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır رمى .8
 

A. Müzari cem-i müennes gaibesi  َيَ ْرِمي dir. 

B. Emr-i hazır cemi müennesi  َِاْرِمي dir. 

C. İsm-i mefulü   َمْرُمو dür. 

D. İsm-i faili  َم  ار  dir. 

 

 ayetinde aşağıdakilerden hangisi َوَما أُبَ رُِٰئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّْفَس ََلَمَّارَة  ِِبلسُّوِء ِإَلَّ َما رَِحَم َرّبِٰ  ِإنَّ َرّبِٰ َغُفور  ر ِحيم   .9

yoktur? 

 

A. Mastar  

B. Tefil babında bir fiil  

C. Mütekellim ya’sı 

D. İsm-i meful 

 

ُهَما َوادََّكرَ  بَ ْعدَ  أُمَّة   َأنَ  أُنَ تُِٰئُكم بَِتْأِويِلهِ  فََأْرِسُلونِ  .10  ayetinde yer alan altı çizili kelimenin babı َوقَالَ  الَِّذي ََنَا ِمن ْ

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. استفعال 
B. افتعال 
C. تفع ل 
D. افعال 
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  cümlesindeki boşluğa gelebilecek أن أعيش يف مدينة أنقرة. يل أخوان، أخي ..............  طالب بكلية اإلهليات .11

en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. الصغْي 
B. ْيصغ  
C. صغرى 
D. الصغْية 

 

 ayetindeki altı çizili kelimenin فَ َلمَّا َجاَءَها نُوِدَي َاْن بُوِرَك َمنْ  يف النَّاِر َوَمْن َحْوهَلَا َوُسْتحَ اَن اّللٰهِ َربِٰ اْلَعاَلميَ  .12

irabı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Fail 

B. Naib-i fail 

C. Mübteda  

D. Haber 

 

 cümlesinin haberi fiil cümlesine dönüştürüldüğünde  السائحات موادرات الفندق يف العاشرة صتاحا .13

 ?kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir  موادرات
 

A. يغادرن 
B. غادرت 
C. تغادرن 
D. تغادر 

 

14. Cem-i müzekker-i salimlerde “nasb” alameti aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. األلف 
B. الفتحة 
C. الياء 
D. الفتحة املقدرة 

 

 cümlesindeki boşluğa gelebilecek  en uygun ifade أخذ املوظفون……………حقائبَ  .15

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. أربع 
B. أربعة 
C. أربعة عشر 
D. أربع عشرة 
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 cümlesindeki boşluğa علمُت من الصحِف أٰن صديِقي خالًدا أصتَح ..................................... .16

gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. ذوي منصب رفيع يف شركته 
B.  منصب رفيع يف شركتهذي  
C. ذو منصب رفيع يف شركته 
D. ذا منصب رفيع يف شركته 

 

 ?cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir والُدك مسافر  لكنَّما ............... مقيم   .17
 

A.  َاكأخ  
B.  كتإخو  
C.  ِيكأخ  
D.    ُوكأخ  

 

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi mebni değildir? 
 

A.  ََكَتب 
B. ٰهَذا 
C. ُموٰسى 
D.  ءِ ٰهُؤََّل  

 

 ayetleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi فَأَنْ تَ ْتنا بِهِ َجنَّات  َوَحبَّ الَِْصيِد َوالنَّْخَل ِبِسقَ ات  هلََ ا طَْلع  َنِليد   .19

yanlıştır? 
 

A.  ٌَنِضيد kelimesi طَْلٌع ‘un sıfatıdır ve lafzen merfudur. 
B.  ٌََلَا طَْلٌع َنِضيد cümlesi   َِبِسَقات kelimesinin sıfatıdır ve mahallen mansuptur. 

C.   ِبِسقات kelimesi mefulü bihtir ve kesra ile mansuptur. 
D.  ٌطَْلع kelimesi muahhar mübtedadır ve lafzen merfudur. 

 

 altı çizili َوتَ َرى اْْلَِتالَ  ََتَْستُ َها َجاِمَدةً  َوِهيَ  ََتُرُّ  َمرَّ  السََّحابِ  ُصْنعَ  اّللٰهِ  الَِّذي اَتْ َقنَ  ُكلَّ  َشْيء   ِانَّهُ  َخِتي   بَِ ا تَ ْفَعُلونَ  .20

kelimelerin ayet içerisindeki irabları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? 
 

A. Hal- Mefulü Mutlak- Mefulü bih 

B. Mefulü bih- Mefulü bih- Mefulü bih 

C. Hal- Mefulü Mutlak- Mefulü Mutlak 

D. Mefulü bih- Mefulü Mutlak- Mefulü bih 
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 cümlesinde altı çizili kelimenin müradifi تلمٰ ن املؤَتر عدة جلسات شارك فيه أكثر من ستي مجعية خيية .21

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. تدعم 
B. حتوىا  
C. امنز ت  
D. تعضد 

 

 cümlesinde altı çizili kelimenin zıttı أوافق على أن ختطب الفتاة الفىت، فاملسلمون اَلوائل مل يروا يف ذلك أبسا .22

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. أخالف 
B. أُؤكد 
C. أؤي د 
D. أدعم 

 

23 ve 24. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 

 

امسه  والده رجل   معوكان  .تا هلاالذي كان أيلاً مُ  عتد اجمليد اَلولأاي  والده السلطان  يفّبا  حُتهوقد بدأ  الميد النجارةَ  عتدُ أحبَّ 
 :خبصوص هذا املوضوع ائشةُ ه عوتقول ابنتُ  .نهيُّ دَ ف السلطان بتَ رِ عُ  س.ر الفَ ركوِب  متاً للرايضة و كانو  .م على يدهخليل أفندي تعلَّ 

  ".الشاذلية طريقةَ ك لَ يف أوقاهتا، ويقرأ القرآن الكرمي، ويف شتابه سَ  اخلمسَ  ي الصلواتِ كان والدي يؤدِٰ "

23. Yukarıdaki parça dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A. ب الناارة كما حيبها عبد احلميدحي كان  عبد احلميد وبأ  
B.  احلميد برع يف مادة الفلسفةالسلطان عبد  
C.  طرفةتىل الطرق الصوفية املإانتسب عبد احلميد  
D. ته الشبابية يف الصناعات الثقيلةقضى عبد احلميد معظم حيا  

 

24. Yukarıdaki parça dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A. ايدي علماء دوره خاصة من خليل افنديأعبد احلميد على  تلمذت  
B. ديةيتعلم عبد احلميد بعض الصناعات اليدوية التقل  
C.  نفسه إضعافالنشطات والتمارين الرايضية خوفا من  عنامتنع عبد احلميد  
D. الفروسية هي فعالية من الفعاليات البدنية الىت حيبها السلطان عبد احلميد 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
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25. Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere gelebilecek en uygun cümle hangisidir? 

 

  مررت بدرستك اليو  فما وجدتك فيها. اَلب: 

أنت على الق اي أّب! شاركت يف املنظمة اخليية َلجل دعم الط اب الفقراء.اَلبن:   

 اَلب:..................................................................... 

ِبلصواب ليسيف هذه املسائل املمدوحة  اَلبن: عتابك عليٰ   

 

A. شاء اّلل أان مسرور من هذا اخلرب ما  
B.  دروسكهتتم ب القيمة يف ممارسة النشطات الرايضية وَّل وقاتكأتقضي كل  
C.  حب هذه العمليةأان َّل أالعملية التدريسية والتعليمية ليست سهلة كما تظن و  
D. أظن أنك فقدت غرض ذهابك إىل املدرسة وحتْي عقلك 

 

26.  Aşağıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir? 

 

(I ُلقد اخرتت ) من الرجال يف اتريخ التشر ممدا )ص( أول املائة( .II سيتعجب كثيون لذلك، ولكن ممدا هو الرجل الوحيد يف)
 أما ممد، اإلس ا  رسول بقيادة املسلمي جيش وكان (IIIالتاريخ الذي استطاع َتقيق َناح كامل يف الناحيتي الدينية والدنيوية. )

( لقد دعا ممد إىل اَلس ا  ونشره بي الناس، وصار قائدا دينيا وسياسيا IVحرب) بن سفيان أّب بقيادة فكانت قريش قتيلة
  َل يزال أثر ممد قواي، وصار اإلس ا  واحدا من أعظم اَلداين. وفاتهوعسكراي. وبعد أربعة عشر قرن من 

A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 

 

 cümlesinin en uygun Türkçe karşılığı عندما كنا صوارا كنا َل نرتك وقتا إَل ونلعب فيه، نلعب أفرادا أو مجاعات .27

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Gençken yalnız olsun arkadaşlarla olsun ne oyunlar oynardık. 

B. Çocukken yalnız veya toplu olarak oyun oynamadık vakit bırakmazdık.   

C. Gerek yalnız gerekse topluca çok oyunlar oynadık çocukluk yıllarımızda 

D. Çocukluğumuzda vaktimizin tamamını oyunla değerlendirirdik. Oyunlarımız toplu 

olduğu gibi bireysel de olurdu. 
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التعض أن الدعوة إىل العاٰمية يف الكتابة هي حرب على اللوة العربية وخطر على الوحدة اليت نسعى إليها. أما الفصحى  يرى .28
     فهي اليت جتمع العرب يف كل مكان وزمان.
Yukarıdaki düşünceye sahip olan birisi aşağıdakilerden hangisini ileri süremez? 

 

A. مر اللغة أن يكون عام ية أو فصحىالىت اعتمدت عليها أمة العرب ولذلك َّل يهم أ العربية ركن من األركان  
B. وحدهتاو  من خماطر اليت توجد وراءها العام ية اليت هتدد استقبال أمة العرب ملغته واعلى كل أبناء العرب أن حيفظ  
C. وة إىل استعمال العام ية َّل تقبلالدع  
D. يعىن حفظ التفاهمحفظ اللسان وحفظ اللسان  حفظ اللغة يعين  

 

 cümlesinde boş bırakılan وَل تقو  الع اقة يف اَلسرة على .....................وإمنا تقو  على العطاء والرعاية. .29

yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

 

A. إرشاد أفراد العائلة إىل الرشاد 
B. زايرة عضو من أعضاء األسرة عند مرضه 
C. تساند أفراد األسرة 
D. املصلحة املادية أو على الربح واخلسارة 

 

  أصتح املسلمون أكثر اَلمم تدقيقا فيما يكتتون وينقلون وقد حٰث الرسول .......التثٰتت يف نقل اَلختار وقتوهلا .30
cümlesindeki boşluğa getirilecek en uygun harf-i cer aşağıdakilerden hangisidir?   
 

A. من 
B. عن 
C. ل 
D. على 

 

31. Kur’ân’da yer alan sûreler Mekkî ve Medenî oluşlarına göre birtakım genel özelliklere 

sahiptir. Buna göre, Mekkî sûrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. İçerisinde “  َكَل” edatı bulunan sûreler Mekkîdir. 

B. Mekkî sûrelerde daha çok iman ve ahlak konuları yer alır. 

C. Bakara ve Âl-i İmrân hariç mukattaa harfleriyle başlayan sûreler Mekkîdir. 

D. Münafıklardan bahseden sûreler  genellikle Mekkîdir. 
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32. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde zikir kavramı diğerlerinden farklı anlamda 

kullanılmıştır? 

 

A.  ِلذِْكرِي الصَََّلةَ  َوأَِقمِ  فَاْعُبْدِن  أانَ  ِإَّلَّ  إِلَٰهَ  ََّل  اّللَُّ  أانَ  ِإنَّيِن  
B.  ِاَلَِّذيَن يَْذُكُروَن اّلٰلَ ِقَياماً َوقُ ُعوداً َوَعٰلى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَُّرون يف َخْلِق السَّٰمَواِت َواَّْلَْرض 
C.  َُتْم اَْن ج َرُجل  ِمْنُكْم لِيُ ْنِذرَُكْم َولِتَ ت َُّقوا َوَلَعلَُّكْم تُ ْرََحُونَ ْم َعٰلى َربِ كُ  ِمنْ  ذِْكرٌ  اءَُكمْ اََوَعِاب ْ  
D.  َهللاَ ذِْكراً َكِثْياً  يَن ٰاَمُنوا اذُْكُرواالَّذِ  اَي َُّها اي  

 

33. “Kur’ân” kelimesinin kökeni ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Aşağıdakilerden 

hangisi bu görüşler arasında yer almaz? 

 

A. Okumak anlamına  gelen  َ أَ رَ ق  fiilinden türemiştir. 

B. Toplamak anlamına gelen  الَقْرء kelimesinden türemiştir. 

C. Bir şeyi diğerine yaklaştırmak ve bitiştirmek anlamına gelen  َ نَ رَ ق  fiilinden türemiştir. 

D. Yerleşmek anlamına gelen   قَ ر fiilinden türemiştir. 

 

اهَ ون َ بُ رَّ قَ  ي ُ ََّل  يْ ا أَ هَ ن ْ عَ  ادِ عَ ب ْ  اإِ يف  ةٌ غَ الَ بَ مُ  هِ ذِ هَ ا وَ هَ بِ هُّ لَ ة ت َ كَ َر حَ وَ  سُّ ي حيَُ ذِ ا الَّ هَ ت َ وْ صَ  .34  cümlesi aşağıdaki ayetlerden 

hangisinin tefsiri olmaya uygundur? 
 

A.  َّْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمْيِ ْنَكَر اأْلَ أَ ِان  

B.  َالنَّيِب ِ  َصْوتِ  فَ ْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  وايَن ٰاَمُنوا ََّل تَ ْرفَ عُ الَّذِ  اَي َُّها اي  
C. َها ُمب َْعُدونَ نَّ الَِّذيَن إِ  ََّل َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َسبَ َقْت ََلُْم ِمنَّا احلُْْسىَن أُولَِئَك َعن ْ  
D.  َْْسََعُهمْ َوَلْو َعِلَم هللاُ ِفيِهْم َخْْياً أَل  

 

35. Ahmed el-İskenderânî, Gazi Ahmed Muhtar Paşa ve Tantâvî Cevherî gibi alimlerin 

öncülüğünü yaptığı tefsir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Mezhebî Tefsir 

B. İlmî Tefsir 

C. İctimâî Tefsir 

D. Dilbilimsel (Filolojik) Tefsir 
 

36. İnsanoğlunun mala düşkünlüğünden ve kıyamet gününde meydana gelecek olan birtakım 

olaylardan bahseden ve adını “koşan atlar” anlamına gelen ilk kelimesinden alan sûre 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Âdiyât Sûresi 

B. Kâria Sûresi 

C. Nâziât Sûresi 

D. Mürselât Sûresi 
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37. Cumhuriyet döneminin önemli âlimlerinden biri olan Ömer Nasuhi Bilmen’in tefsir tarihi 

üzerine yazmış olduğu eser aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Büyük Tefsir Tarihi 

B. Tarih-i Kur’ân 

C. Tefsir Tarihi 

D. Tefsir Usulü ve Tarihi 

 

38. Aşağıdaki ayetlerde yer alan altı çizili kelimelerin anlamları sırasıyla hangi seçenekte 

doğru verilmiştir? 

  َفِهَي ِإىَل اَْلَْذقَاِن فَ ُهْم ُمْقَمُحونَ  َأْغ َاًَل ِإنَّ َجَعْلَنا يف َأْعَناِقِهْم 
  ََّواِحَدًة فَِإَذا ُهْم َخاِمُدونَ  َصْيَحةً ِإْن َكاَنْت ِإَل 

 ِإىَل َرّبِِْٰم يَ ْنِسُلونَ  َْلَْجَداثِ َونُِفَخ يف الصُّوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن ا 
 

A. Halkalar – Korkunç bir ses – Kabirler 

B. Pranga – Fırtına – Cesetler 

C. Pranga – Şimşek – Kabirler 

D. Halkalar – Yıldırım - Cesetler 

 

39. Zina haddi, mülâane, tesettür gibi ahkam konuları ile başkasının evine girerken izin 

isteme gibi birtakım görgü kurallarını konu edinen sûre aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Ahzâb Sûresi 

B. Mümtehine Sûresi 

C. Talak Sûresi 

D. Nûr Sûresi 
 

آلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّتيَِٰي َوآَتى  َواْلمَ اْلِِبَّ َأن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَتَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْوِرِب َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمْن آَمَن ِِبّللِٰ َواْليَ ْوِ  اآلِخرِ لَْيَس  .40
الزََّكاَة َواْلُموُفوَن  السَِّتيِل َوالسَّآئِِلَي َويف الٰرِقَاِب َوَأقَاَ  الصَّ اَة َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحتِِٰه َذِوي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكَي َواْبنَ 

ُمت َُّقونَ لَِئَك ُهُم الْ ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن يف اْلَتْأَساء واللَّرَّاء َوِحَي اْلَتْأِس ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأو   ayetinde gerçek 

anlamda erdemli olan kulların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi 

zikredilmemiştir? 
 

A. İman esaslarını benimsemek 

B. Verilen sözü yerine getirmek 

C. Sıkıntılara karşı sabretmek 

D. Mümin kardeşini sevmek 
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41. Tefsir geleneğinde bir müfessirin Kur’an’daki sûre sıralamasını esas alarak her ayeti 

birer birer ele alıp açıklaması şeklinde ortaya çıkan tefsir metoduna mevziî tefsir 

denilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu metoda göre yazılan bir tefsir değildir?  

 

A. Nesefî – Medârikü’t-Tenzîl 

B. Âlûsî– Ruhu’l-Meânî 

C. Cessâs – Ahkâmü’l-Kur’ân 

D. İbn Kesîr- Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azîm 

 

42. “1895-1966 yılları arasında yaşamış ve yenilikçi görüşleriyle tanınmış olan Mısırlı bir ilim 

adamıdır. Özellikle, Kur’an’da yer alan kıssalar hakkındaki fikirleri büyük tepki uyandırmış, 

ilmî tefsire karşı çıkmış, tefsirin daha çok Kur’an’ın i‘câzının ortaya çıkmasına ve insanların 

hidayetine, insanî ve ahlâkî bir hayat kurmalarına yardımcı olacak şekilde yapılması 

gerektiğini savunmuştur.” Hakkında bilgi verilen ve edebî tefsir ekolünün de en önde gelen 

temsilcilerinden biri olarak bilinen ilim adamı kimdir? 

 

A. Reşid Rıza 

B. Emin el-Hûlî 

C. Seyyid Kutub 

D. Fazlurrahman 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi “râ” harfinin ince okunduğu yerlerden biri değildir? 

 

A.  َربْ َواْصط  
B. اَِم اْرََتبُوا 
C.  ْفَاْصرب 
D.  ْالسِ ْحر 

 

44. Aşağıdaki konuların tamamını ele alan Kur’ân ilmi hangisidir? 

 

 Kur’an’ın dil ve üslubunun eşsizliği 

 Kur’an’da yer alan gayb konuları 

 Kur’an’ın ihtiva ettiği ilimler 

 

A. Üslûbü’l-Kur’ân 

B. Fedâilü’l-Kur’ân 

C. Emsâlü’l-Kur’ân 

D. İ’câzü’l-Kur’ân 
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 ،َتاُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكارِهِ قَاَل: ِإسْ  ،َأُدلُُّكْم َعَلى َما ََيُْحو اّللَُّ بِِه اخْلَطَااَي َويَ ْرَفُع بِِه الدَّرََجاِت ؟ قَاُلوا : بَ َلى اَي َرُسوَل اّللَِّ َأَل  .45
 hadisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden وََكثْ رَ ُة اخْلُطَا ِإىَل اْلَمَساِجدِ ، َوانِْتظَاُر الصَّ اِة بَ ْعَد الصَّ اةِ ، َفَذِلُكْم الٰرَِِبُط 

hangisi söylenemez? 
 

A. Bir mü’min, günlük ibâdetlerini usûlüne uygun bir şekilde ihlâs duygusu içinde yaparsa, 

sınır boylarında nöbet tutmuş gibi cihad sevabı kazanır.  

B. Hata yapılsa bile mescitlere gitmenin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

C. Hz. Peygamber konuşmasına dikkat çekici bir üslupla başlamıştır. 

D. Güç ve zor zamanlarda bile abdesti tam ve mükemmel almanın önemine vurgu 

yapılmıştır.  

 

الََرا  َواملَْسِجِد اََلْقَصىد: َمْسِجِدي َهَذا َواملَْسِجِد َل ُتَشدُّ الرَِٰحاُل ِإَلَّ ِإىَل َث اثَِة َمَساجِ  .46  hadisi bağlamında  َشدُّ الرَِٰحاُل 
ifadesinin manası aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. İtikafa girmek 

B. Yolculuğa çıkmak 

C. Mücadele etmek 

D. Özlem duymak 

 

 hadis-i şerifinin en uygun tercümesi aşağıdakilerden َما ََنََل َواِلد  َوَلًدا ِمْن َنَْ ل  َأْفَللَ  ِمْن َأَدب  َحَسن   .47

hangisidir? 
 

A. Her çocuk babasına karşı güzel davranmaktan daha büyük bir hediye vermemiştir. 

B. Her babanın çocuğuna verdiği hediye güzel ahlaktır. 

C. Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha değerli bir hediye veremez. 

D. Her çocuğun babasına karşı güzel ahlaklı olma sorumluluğu vardır.  

 

48. Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed’in risâletini ispatlamak amacıyla 

yazılan eserlerin ortak adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Siyer-i Nebî 

B. Ef'âlu'r-Resûl 

C. Şemâil 

D. Delâilü’n-Nübüvve 
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49. “Ebû Hüreyre’nin rivayetine göre Hz. Peygamber, abdesti eksiksiz alın; cehennemde 

yanacak olan yıkanmamış topukların vay haline buyurmuştur. Fakat gerçekte hadisin baş 

tarafındaki “Abdesti eksiksiz alın” kısmı Hz. Peygamber’in değil hadisi rivayet eden Ebû 

Hüreyre’nin sözüdür. Rivayeti Ebû Hüreyre’den alanlar onun sözünü hadis zannederek 

nakletmişlerdir. Nitekim Buhârî ve Müslim’in rivayetlerinde bu kısmın Ebû Hüreyre’ye 

ait olduğu ifade edilmektedir.”  Bu bilgilere göre Ebû Hüreyre’nin yukarıdaki rivayetine 

hadis usulünde verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A. Maklub 

B. Müdrec 

C. Şâz 

D. Münker 

 

50. “1928 yılında Şam’da doğmuştur. Özellikle hadis tahkiki konusunda uzmanlaşmış, Şam’da 

20 sene el-Mektebetu’l-İslâmiyye’de tahkik ve tashih bölümünün başkanlığını üstlenmiştir. 

Daha sonra 1982 yılında Amman’da Mektebetu’r-Risale ilmi araştırmalar merkezini 

kurmuş, tahkik çalışmalarına orada da devam etmiştir. 300 cilde yakın tahkik çalışması 

olduğu bilinen ve Müsnedü İbn Hanbel, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesâî ve Siyeru a’lami’n-

nubelâ gibi eserlerin tahkikini yapan hadis muhakkiki 27 Ekim 2016 tarihinde Ürdün’de 

vefat etmiştir.” Hakkında bilgi verilen son dönem hadis alimi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Ahmet Muhammed Şakir 

B. Abdulfettah Ebû Gudde 

C. Muhammed Ali es-Sâbûnî 

D. Şuayb el-Arnaut 

 

51. “Başta raşit halifeler olmak üzere önde gelen pek çok sahâbi, Hz. Peygamber’in hadislerini 

hatadan salim bir şekilde nakletmek, doğru anlamak ve O’na yalan isnad etmemek için çaba 

göstermişlerdir.” Aşağıdakilerden hangisi sahabenin bu kapsamda yaptıkları arasında 

sayılmaz? 

 

A. Hadis rivayetlerini akla arz ederek değerlendirmek 

B. Duyduğu hadislerin doğruluğu ile ilgili araştırma yapmak 

C. İsnad ve cerh-tadil kurallarını sistemleştirerek uygulamak 

D. Yanlış naklederim endişesiyle fazla hadis rivayet etmemek 

 

52. Aşağıdakilerden hangisi hadiste isnad uygulamasının başladığı zamanla ilgili dile 

getirilen görüşler arasında yer almaz? 

 

A. Hadiste isnad sorulması Hz. Osman’ın şehadetinden sonra başlamıştır. 

B. Rivayetlerde isnad kullanımı ilk kez Ebû Dâvûd ile başlamıştır.  

C. Hz. Peygamber (sav) hayatta iken bazı sahabiler isnad uygulamasını kullanmıştır. 

D. Emevî Halifesi Muâviye’nin ölümüyle başlayan iç savaşlardan sonra isnad uygulaması 

yaygınlaşmıştır. 
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53. Aşağıda maddeler halinde verilen bilgileri sırasıyla ve doğru bir şekilde karşılayan 

seçenek hangisidir? 

I. Fıkıh bablarına göre düzenlenmiş, çoğunlukla merfu hadisleri ihtiva eden 

eserlerdir.  

II. İbn Ebî Şeybe’nin meşhur eseri, türünün ilk akla gelen örneklerindendir. 

III. Hadis ilminin dışındaki diğer ilim dallarına ait kitaplarda mevcut olan hadislerin 

toplanıp ana hadis kaynaklarındaki yerlerine işaret eden eser türüdür.  

IV. İbn Abdilber’in üzerine et-Temhîd ve el-İstizkâr isimli iki şerh yazdığı eserdir. 

 

A. Sünen – Musannef – Tahric – el-Muvatta 

B. Sünen – Musannef – Müstahrec – el-Müdevvene 

C. Musannef – Câmi – Tahric – el-Müdevvene 

D. Musannef – Sünen – Tahric – el-Muvatta 
 

54. Altı çizili rivayet lafızları dikkate alındığında aşağıdaki isnadda sırasıyla eda ve 

tahammül yollarından hangileri kullanılmıştır? 

، ْبنُ  ُمَمَّدُ  ُموَسى أَبُو ثنا ُمثَ ََّّ الْ  ْبنِ  َعِليِٰ  ْبنُ  َأْْحَدُ  ثنا فَاِرس   ْبنُ  َطْرَخانَ  ثناحد اَْلَْزِديِٰ  َسِعيد   ْبنِ  اْلَوِنِٰ  َعْتدِ  خبَطِٰ  َوَجْدتُ   ثنا اْلُمثَ ََّّ
 …َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ  للاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهَريْ َرةَ  َأّب  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َعْج َانَ  اْبنُ  ثنا ُسَلْيَمانَ  ْبنُ  َمْعِديُّ 

 

A. Vicâde, Sema, Kıraat, An’ane 

B. Vicâde, Kıraat, Vasıyyet, An’ane 

C. Vicâde, İcâze, Semâ, An’ane 

D. Mükatebe, Kıraat, Sema, Münavele   

 

55. “Başta hadis olmak üzere İslami ilimlerde yetkin bir ilim adamı kabul edilen müellif, hicrî 

7. yüzyılın ilk yarısında vefat etmiştir. Öncekilere nazaran daha sistematik bir yapıya sahip 

eserini Eşrefiyye Dâru’l-Hadîsinde hocalık yaptığı yıllarda kaleme almıştır. Bu eser, pek çok 

ilim adamı tarafından müteahhirun dönemi hadis usulü eserleri arasında sayılmış ve sonraki 

müellefatın en önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu eser üzerine Nevevî 

ve İbn Kesîr gibi önemli alimler çalışma yapmışlardır.” Hakkında bilgi verilen âlim ve eseri 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Kâdî İyâz, el-İlmâ ilâ ma’rifeti usûli’r-rivâye ve takyîdi’s-semâ 

B. İbn Dakîku’l-Îd, el-İktirâh fî beyâni’l-ıstılâh 

C. Râmehürmüzî, el-Muhaddisü’l-fâsıl beyne’r-râvi ve’l-vâî 

D. İbnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs 

 

56. Cerh ve tadil alimlerinin, hakkında " ٰلَْيَس ِبَذاَك الَقِوي" "  لَْيَس بِِثَقة" ,  "وََل ُُيَْتجُّ بِه ,   ” vb. 

değerlendirmelerde bulunduğu raviler hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki eserlerden 

hangisine bakılmalıdır? 
 

A. Aynî, Umdetü’l-Kârî 

B. Zehebî, Mîzanu’l-İ’tidâl 

C. Buhârî, Edebü’l-Müfred 

D. İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar fî Tavzîhi Nuhbeti’l-Fiker 
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57. “Hadis rivayet sayısının artması” konusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Her hadisin farklı varyantları ayrı ayrı hadisler olarak sayılmıştır. 

B. Rivayet açısından hadisin kapsamı ve tanımındaki genişleme hadislerin sayısını 

çoğaltmıştır. 

C. Cerh-tadil ve rical ilminin gelişmesine paralel olarak hadislerin sayısında artış 

yaşanmıştır. 

D. Mana ile rivayet, ihtisar ve takti’ gibi hususlar hadislerin sayısını artırmıştır. 

 

58. Cerh ve tadil ilmiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 

 

I. Ravinin ittihâmü’r-râvi bi’l-kizb olarak nitelenmesi, rivayetinin kabulüne engel 

teşkil eder. 

II. “ َل يسأل عن مثله“   zayıf raviler için kullanılan bir tenkid lafzıdır. 

III. ثتت ve أثتت الناس   ifadeleri güvenilir raviler için kullanılır. 

IV. Fuhş-u galatı’r-râvi, ravinin rivayet ettiği hadislerde yarıdan fazla hata yapması 

anlamına gelip onun zabtını zedeleyen bir husustur. 

V. Sahabenin adil olması zabt açısından da kusursuz olması manasına gelmektedir.   

VI. Muhalefetü’s-sikât bir zabt kusuru olarak kabul edilir. 

 

A. I, III, V, VI 

B. III, IV, V, VI 

C. I, III, IV, VI 

D. I, II, III, IV 

 

59. “Sebep: Varlığı ve yokluğu şer‘î hükmün varlığına ve yokluğuna alâmet kılınan niteliktir.” 

Bu tarife göre aşağıdakilerden hangileri arasında sebep-hüküm ilişkisi 

bulunmamaktadır? 

 

A. Abdest – Namaz 

B. Kâbe – Hac 

C. Nisap – Zekât 

D. Ramazan ayı – Oruç 

 

60. Aşağıdakilerden hangisi “günümüz fıkıh problemleri”nin ele alınmasının gerekliliği için 

doğrudan bir sebep sayılamaz?  

 

A. Tıp ve gen teknolojisi alanında meydana gelen gelişmeler 

B. Maliye ve finans alanlarında ortaya çıkan yeni muameleler 

C. Klasik fıkıhta hükme bağlanan kimi meselelere yeni izahlar getirmeye duyulan ihtiyaç 

D. Yeni gelişmeler karşısında nassların yetersizliği 
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61. “Herhangi bir mala ihtiyacı olan şahsın, finans kurumuna giderek, o malı kurum adına 

peşin olarak satın almasını ve ardından üzerine kâr koyarak kendisine satmasını talep 

etmesidir.” Hakkında bilgi verilen fıkhî muamele aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A. البيع إىل أجل معلوم 
B. بيع ِبلوفاء 
C. البيع ِبملراحبة لآلمر ِبلشراء 
D. بيع التورق 

 

62. Mezhep imamlarından sonra ortaya çıkmış meseleleri ekol sistematiği içinde çözüme 

kavuşturmak için eserler telif edilmeye başlanmıştır. Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin 

önemli katkılarının bulunduğu bu alanda yazılan kitaplar özel isimlerle anılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu tür kitaplara verilen isimlerden biri değildir? 

 

A. Fetâvâ 

B. Nevâzil 

C. Vâkıât 

D. Zavâhir  

 

63. Yukarı enlemlere çıkıldıkça kimi namaz vakitlerinin alametleri oluşmamaktadır. Bu gibi 

yerlerde o vaktin namazının kılınması gerektiğini söyleyen görüşe göre vaktin 

belirlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Tespit 

B. Takdîr 

C. Tayin 

D. Tercih  

 

64. Öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarının birlikte kılınmasına fıkıh dilinde cemʽ 

denilmektedir. Cemʽin nerelerde caiz olduğu mezhepler arasında ihtilaflıdır. Hz. 

Peygamber’in Arafat ve Müzdelife dışında iki namazı cem ettiğine dair rivayetleri hakiki 

cem saymayıp, öğle namazını öğle vaktinin sonunda, ikindi namazını da ikindi vaktinin 

hemen başında kılma (sûrî cemʽ) şeklinde yorumlayan fıkıh mezhebi aşağıdakilerden 

hangisidir?   

 

A. Şâfiî 

B. Hanefî 

C. Hanbelî 

D. Mâlikî 
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65. Günümüz fıkıhçılarının ele aldıkları konulardan biri de taşıyıcı annelik diye bilinen 

meseledir. Bu konuda Arapça fıkıh kaynaklarından istifade etmek isteyen bir araştırmacı 

konuyu aşağıdaki başlıklardan hangisi altında aramalıdır? 

 

A. حضانة األم 
B. اَّلستنساخ البشري 
C. أتجْي الرحم 
D. بنوك احلليب 

 

66. İkrâh altında kalan bir kimsenin (mükreh) ölümle tehdit edilse bile yapamayacağı bir 

takım fiiller vardır. Kendi hayatını korumak adına bu tür şeyleri yapması halinde 

günahkâr olur. Aşağıdakilerden hangisi bu türe dâhil olan fiillerdendir? 
 

A. İçilmesi haram olan bir şeyi içmek 

B. İman esaslarını inkâr etmek 

C. Başkasına ait bir malı yemek 

D. Bir insanın canına kıymak 

 

67. Kendileri için nasslarda muayyen bir pay öngörülen varisler hisselerini aldıktan sonra 

terekenin kalanını alan kimselere Ferâiz ilminde ne ad verilir? 
 

A. Ashâbü’l-ferâiz 

B. Asabe  

C. Mevle’l-muvâlât 

D. Zevi’l-erhâm 

 

68. İmam Muhammed’in el-Câmiʽu’s-sağîr’i ve Kudûrî’nin el-Muhtasar’ını birleştirerek 

meydana getirdiği el-Bidâyetü’l-mübtedî üzerine şerh olarak kaleme almıştır. Üzerine 

Bâbertî, Aynî, İbnü’l-Hümâm ve Leknevî gibi pek çok âlimin şerhler yazdığı bu kitap ve 

müellifi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. El-Hidâye – el-Merğînânî 

B. El-Vikâye – Bürhânüşşerîa 

C. Mecmaʽü’l-bahreyn – İbnü’s-saâtî 

D. Fethü bâbi’l-inâye- Ali el-Kârî 

 

69. “Son devir fakihlerinden biridir. Ahvâl-i şahsiyye, fıkıh usulü, ceza hukuku, fetva ve akit 

teorisi ile ilgili kitapları vardır. Mezhep imamları ile ilgili yazmış olduğu sekiz kitapla ilmi 

çevrede büyük bir saygınlık kazanmış ve bu kitaplardan bir kısmı Türkçe’ye çevrilerek 

Başkanlığımızca da basımı yapılmıştır.” Sözü edilen fakih aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Yûsuf el-Karadâvî 

B. Abdülvehhâb el-Hallâf 

C. Muhammed Ebû Zehra 

D. Mustafa Ahmed Zerkâ 
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70. İslam fıkhının geçirdiği devrelerden “Müçtehit İmamlar Devri” ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 
 

A. Ehl-i hadis ekolü ilk olarak bu dönemde ortaya çıkmıştır.  

B. Dört büyük mezhep imamının en son vefat edeni Ahmed b. Hanbel’dir. 

C. Bu devir, Emeviler’in sonu ile Abbasiler’in en parlak dönemlerini kapsamaktadır. 

D. Fıkhın tedvin edilmesi bu dönemin en belirgin özelliklerindendir. 

 

71. Fıkıh ilminin tedvin çalışmalarına dair aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerinden 

hangisi yanlıştır? 

 

A. İmam-ı Muhammed eş- Şeybani, el-Asl 

B. İmam-ı Şafiî, el-Ümm 

C. İmam-ı Züfer, el-Mebsut 

D. İmam-ı Yusuf, el-Harac                                             

 

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواَلَنَصاُب َواََلْزََلُ  رِْجس   اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا .72 ُكْم تُ ْفِلُحونَ ِنُتوُه َلَعلَّ ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجتَ مِ  ِإمنَّ  ayetinde 

zikredilen “  ُاخْلَْمر” kelimesi, bazı fakihlere göre “üzüm suyundan elde edilen özel bir 

içkinin adı” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre üzüm dışındaki maddelerden elde 

edilen sarhoş edici diğer içkiler, ilgili ayette sarahaten geçmediği halde bunların dinen 

yasaklanması aşağıdakilerden hangisiyle hükme bağlanmıştır? 
   

A. İstihsan 

B. Kıyas 

C. İcma’ 

D. Mesalih-i Mürsele 

 

73. Alacak hükmündeki bir şeyi garantiye almak için yapılan akitlere teminat akdi 

denilmektedir. Aşağıdaki akit çeşitlerinden hangisi teminat akitleri kapsamında 

değerlendirilir? 

 

A. Vedîa 

B. İcâre 

C. Murâbaha 

D. Kefâlet 
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74. İslam hukukunda, kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve 

hukukî işlem yapmaya elverişliliğine “eda ehliyeti” denilmektedir. Ehliyeti daraltan, yok 

eden veya ehliyeti etkilemeksizin ilgili kişiye nisbetle bazı hükümlerin değişmesine yol 

açan durumlar ise “ehliyet arızaları” olarak anılmakta ve bu arızalar “semavi” ve 

“müktesep” olarak ikiye ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi semavi ehliyet 

arızalarından biri değildir? 

 

A.  ُْوننُ ال  
B.  ِ َغرُ الص  
C.  َْعَتهُ ال  
D.  َّهُ فَ الس  

 

75. Hanefi mezhebine göre sabah namazını ortalık aydınlandıktan sonra kılmak müstehaptır. 

Bu vakte Fıkıh’ta ne ad verilir?  

 

A. اإسفار 
B. اَّلصفرار 
C. اإبراد 
D. التغليس 

 

76. Aşağıdaki durumlardan hangisinde Hanefî mezhebine göre sehiv secdesi yapmak 

gerekmez? 

 

A. Nafile namazların üçüncü rekatında zamm-ı sûreyi okumayı unutmak 

B. Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu unutarak üçüncü rekata kalkmak 

C. Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında zamm-ı sûre okumak 

D. Vitir namazında kunut dualarını okumayı unutmak 
 

77. Abdest konusunda özürlü sayılan kimseler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A. Hanefî mezhebinde bir rahatsızlığın özür kabul edilebilmesi için en az bir namaz vakti 

süresince devam etmesi gerekir.  

B. Hanefî mezhebine göre, abdest alıp namaz kılacak kadar bir süre özür meydana gelmezse 

özürlülük hali kalkar. 

C. Hanefî mezhebine göre, özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır ve vakit içerisinde 

dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir.  

D. Özürlü kimsenin abdesti, abdesti bozan diğer sebeplerden dolayı bozulur.  
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78. Zekât ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 

A. Hanefîlere göre niyetin, zekât olarak verilecek mal ayrılırken yapılması yeterlidir. 

B. Şâfiîlere göre kadınlara ait ziynet eşyası zekâta tabi değildir. 

C. Hanefîlere göre çocuğa ait para, nisap miktarına ulaşsa bile zekâta tabi değildir. 

D. Şâfiîlere göre zekât hesaplanırken borçlar nisaptan düşürülür. 

 

79. Hıristiyanlara göre Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son akşam 

yemeği anısına icra edilen ve “Ekmek ve Şarap Ayini” olarak da bilinen sakrament 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Konfirmasyon 

B. Vaftiz 

C. Evharistiya 

D. Samskara 

 

80. İslam düşüncesinde farklı inançların, dinsel ve kültürel grupların görüşlerinin 

tanınmasını ve anlaşılmasını konu edinen eserlere ne ad verilir? 
 

A. Müdevvenât 

B. Milel ve Nihal 

C. Tehafüt 

D. Usulu’d-din 

 

81. Hudeybiye Barış Anlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A. Müslümanların Kureyş müşrikleri tarafından resmen tanınmasını sağlamıştır. 

B. Anlaşma Hayber’in fethinden hemen sonra gerçekleşmiştir. 

C. Anlaşmadan sonra Hayber Yahudileri, Kureyş, Gatafan ve Feraze gibi kabileler 

arasındaki iş birliği bozulmuştur. 

D. Müslümanların aleyhine görünmesine rağmen sonuçları itibariyle lehine gelişmelere 

vesile olmuştur.  

 

82. Aşağıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
 

I. Mekke’nin Fethi 

II. Tebük Seferi 

III. Hayber’in Fethi       

IV. Mute Savaşı 

V. Nadiroğullarının Medine’den çıkarılması  
 

A. III-V-IV-I-II 

B. III-V-IV-II-I 

C. IV-V-III-II-I 

D. V-III-IV-I-II 
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83. et-Tabakâtü’l-Kübrâ adlı kitabıyla meşhur olmuş Megazi yazarı kimdir?    
 

A. İbn Sa’d  

B. İbn İshak 

C. İbn Hişam 

D. Belazuri 

 

84. Dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerin birçok 

alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır. Telif ve 

tercüme eserleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilir. “Bu Ülke, 

Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar" gibi eserleri bulunan, Cumhuriyet dönemi fikir 

adamı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. M. Celalettin Öktem 

B. M. Şemsettin Günaltay 

C. Cemil Meriç 

D. Erol Güngör 

 

85. Türkiye Diyanet Vakfı 40. yılında, kuruluş tarihi olan 13 Mart’ı “Uluslararası İyilik 

Ödülleri” günü ilan etmiştir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve biri “vefa ödülü” olmak 

üzere toplam 8 kişiye verilen Uluslararası İyilik Ödülleri, 12 Mart 2017 tarihinde İstanbul 

Haliç Kongre Merkezi’nde sahiplerine takdim edilmiştir. 2017 yılı vefa ödülü 

aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? 

 
A. Yaşadığı bölgedeki 1.174 kan davasını sonlandıran bir barış elçisi olan Diyarbakırlı 17 

yıllık sosyal bilgiler öğretmeni Yahya KAMÇI’ya 

B. Ensar olmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen ve Ankara Altındağ’ın Önder 

Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli mültecilere hayatlarını adayan Cavit ve Hafize ETLEÇ 

çiftine 

C. 15 Temmuz’da ortaya koyduğu kahramanlıkla milletimizin şahsı manevisine   

D. Yaşadığı İslamabad’da, hayatını sokakta çalışan çocuklara eğitim desteği vermeye 

adayan bir eğitim gönüllüsü olan Pakistanlı itfaiyeci Muhammed EYÜP’e 
 

86. 2016 yılı “Cami ve Din Görevlileri Haftası”nın teması aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A. Cami ve Kitap 

B. Cami ve Namazla Arınma 

C. Cami ve Gençlik 

D. Cami ve Çocuk 
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87. Tasavvuf tarihi ile ilgili bir tasnife göre; tekke ve zaviye gibi güçlü tasavvuf 

müesseselerinin ortaya çıkarak sosyal hayatla bütünleştiği, şeyh-mürit münasebetlerinin 

bir disipline dönüştüğü, Miladi 12. asırda Abdulkadir Geylani, Ahmet Yesevi, Ahmet 

Rifai gibi isimlerle başlayan ve günümüze kadar devam eden süreç, tasavvufun hangi 

dönemi olarak adlandırılır? 
 

A. Tarikatlar Dönemi 

B. Zühd Dönemi 

C. Rabıta Dönemi 

D. Tasavvuf Dönemi 
 

88. Cüneyd-i Bağdâdî “Tasavvuf bir evdir, kapısı şeriattır” sözüyle tasavvufun hangi yönüne 

vurgu yapmıştır? 
 

A. Münzevi bir hayat olması 

B. Bâtınî bir ilim olması 

C. Bir şeyhe intisap zorunluluğu 

D. Kur’an ve sünnete aykırı olamayacağı 

 

89. İslam tarihinde yaşanan bir takım siyasi, iktisadi ve sosyal olayların sonucunda bazı 

itikadi meseleler de gündeme gelmiştir. Buna göre Sıffin Savaşı sonucunda gündeme gelen 

itikadi tartışmalar aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir? 
 

A. Ru’yetullah  

B. Mürtekib-i kebire 

C. Halku’l-Kur’ân 

D. Teklîf-i mâ lâ yutâk 

 

90. Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile mezhebinin savunduğu görüşlerden biri değildir? 

 

A. Büyük günah işleyen tövbe etmediği takdirde cehennemde ebedi kalacaktır.  

B. Kul için iyi olanı yaratmak Allah’a vaciptir. 

C. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak her Müslüman için zorunlu bir görevdir. 

D. Allah’ın sıfatları Zatının ne aynısı ne de gayrısıdır. 

 

91. Matürîdîlik mezhebinin ortaya çıkışı, yayıldığı coğrafya ve görüşleri dikkate alındığında 

bu mezhebin oluşmasında aşağıdaki âlimlerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 

 

A. İmam Mâlik 

B. Ebu Hanîfe 

C. Bakıllânî 

D. Cafer-i Sâdık 
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92. Aşağıdaki müellif-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  

 

A. Ebu’l Hasan el-Eş’arî: Makâlâtül-İslâmiyyîn 

B. Matürîdî: Te’vilatü’l-Kur’an 

C. Fahrettin Razi: el-İrşâd ilâ kavâtı’i’l-edilleti fî usûli’l-i’tikad.  

D. Ebu Hâmid el-Gazzâli: el-İktiśâd fi’l-i’tikad 

 

93.  “İlm-i kelâm vazâifi itibariyle hasmânın, muannidinin, müsterşidînin tebdiliyle tebeddül, 

muktezây-ı asra göre teceddüd eder.”  

İsmail Hakkı İzmirli’nin bu ifadesine göre kelâm ilmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A. Değişen şartlar ve meselelere göre sürekli kendini yenilemelidir. 

B. Döneminin itikadi ve düşünsel sorunlarıyla ilgilenmelidir. 

C. Muarızlarının yöntemlerini ve delillerini dikkatle takip etmelidir. 

D. Klasik metotlarla modern sorunlara çözüm üretmelidir. 

 

 

94. İbn Haldûn’un düşünce sisteminin merkezini oluşturan, insan toplumunu ve ona tabiatı 

gereği ârız olan halleri, bu hallerin zorunlu sonuçlarından ibaret olan tarihi ve tarihin 

hakikatini konu edinen; insanları taklitten kurtarıp daha önce olmuş bitmiş olanla daha 

sonra olacak olanın anlaşılması konusunda bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan 

düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Tekamül  

B. Asabiyet 

C. Umran 

D. Kevn ve fesad 

 

95. “Geleneksel değer yargılarını, inançları ve kurumları reddeden bir felsefi düşünüştür. 

Yöntem olarak yerleşik yargıları ve toplumsal değerleri sorgular ve sonuçta değer tanımazlık 

noktasına ulaşır. Dinsel inançları ve ahlaki değerleri karşısına alır ve salt olgusal ve 

materyalist bir düşünme tarzını ortaya koyar.” Kurucusu Nietzsche olan bu düşünce akımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Nihilizm 

B. Hedonizm 

C. Materyalizm 

D. Sekülerizm 
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96. Endülüs İslam medeniyetinin en önemli filozoflarından biridir. Ona göre din ile felsefe 

hakikatleri insanlara öğretmek bakımından gaye birliği içinde olup, felsefeyi de İslam’ı 

da iyi bilen bir kimse nasla felsefe arasında tam bir ahengin olduğunu görecektir. Faslu’l-

makâl, Tehafütü tehâfüti’l-felâsife, el-Keşf an menâhici’l-edille gibi eserlerin müellifi olan 

İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. İbn Bâcce 

B. Gazzâlî 

C. İbn Tufeyl 

D. İbn Rüşd 

 

97. Aşağıdakilerden hangisi DEAŞ ve Boko-Haram gibi dini görünümlü radikal oluşumların 

özelliklerinden biri değildir? 

 

A. Dini metinlere literal yaklaşım 

B. Farklı görüşlere karşı müsamahasızlık 

C. Nasları yorumlamada makasıd ve illeti gözetme 

D. Dine davette sertlik ve tekfirci söylem 

 

98. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünce tarihinde kelam, tasavvuf ve felsefe gibi farklı 

disiplinlerin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir? 

 

A. Diğer kültür ve medeniyetlerle karşılaşma 

B. İslami ilimlerin tedvin edilmesi 

C. Dini metinlerin mahiyetlerinden kaynaklanan sebepler 

D. Bilgi kaynaklarındaki (duyular, akıl, haber vb.) farklılıklar 

 

99. Kurucusu Şihabuddin es-Sühreverdî (v. 587) olan ve hakikatin akılla değil doğrudan 

doğruya sezgi veya genel bir iç aydınlanma ile elde edilebileceği görüşünü savunan 

düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. İşrâkîlik 

B. Meşşâîlik 

C. Dehrîlik 

D. Tabiatçılık 

 

100. “Sınavı kazanmak için çalışmak gerekir.”, “Bir şey ya vardır ya da yoktur.” cümleleri 

sırasıyla mantık ilminde aklın ilkelerinden hangilerine örnektir? 

 

A. Çelişmezlik ilkesi - Özdeşlik ilkesi 

B. Yeter sebep ilkesi - Üçüncü halin imkânsızlığı ilkesi 

C. Özdeşlik ilkesi - Üçüncü halin imkânsızlığı ilkesi 

D. Yeter sebep ilkesi - Çelişmezlik ilkesi 
 

SINAV BİTTİ 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ… 


