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D İ K K A T 

   1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon 

sorumlularına başvurunuz. 

   2. Sınavda cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan 

önce salon başkanına teslim ediniz. 

  3. İlk yarım saat ve son on dakika imtihan salonu terk edilemez. 

 
 

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 

   1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka 

kalem kullanmayınız.(Özellikle tükenmez kalem kullanmanız istenen bölümler hariç) 

   2. Size verilen cevap kâğıdını kontrol ediniz, doldurmanız istenen bilgileri doldurunuz. 

   3. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. 

 
 

TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 

   1. Test kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır. 

   2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 

   3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate 

alınmayacaktır. 

   4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları 

karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 

 
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının 

Başkanlığımızın 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 testlerin 

hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

 
LÜTFEN BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. 



A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı 

   1 

 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi ism-i tafdildir?  

A. قَىاَب 
B. جراَع 
C. ىماَع 
D. ُلواَح 
 

2. Aşağıdaki çekimlerden hangisi doğru olarak verilmiştir? 

A.  قلوا –قال  –قُل   

B.  كلوا –كوال  –كُل  

C.  رموروا –مرا  –م   

D.  ذخذوا –خذا  –خ  
 
 

3. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mazi veya muzari olması açısından 
diğerlerine göre farklıdır? 

A.  تبني الرشد   
B. نارا تلظى     
C. فأنت له تصدي 
D.  تنـزل املالئكة   
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi ism-i mef’ul manası ifade eder?  

A. يقصد 

B. ٌقتيل 
C. فرِح 
D. ٌنةلُع   

 

 ?masdarı nasıl bir masdardır  اُلُوهيةٌ .5

A. Sınâî Masdar  

B. Mimli Masdar 

C. Masdar Bina-i Merre 

D. İsmü’l-Masdar 
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6. Aşağıdakilerden hangisi if’al babının özelliklerinden biri değildir? 

 
A. Lazım fiilleri müteaddî yapar. 

B. Sayruret ifade eder. 

C. Kesret ifade eder. 

D. Mutavaat ifade eder. 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Müteaddi fiiler meful almazlar 

B. Sülasi 5. babtan olan fiilerin emir sigalarının başında bulunan hemzenin 

harekesi daima esredir 

C. Başında tekid lamı bulunan muzari istikbal ifade eder 

D. Başında  قد  bulunan fiili mazi her zaman taklil ifade eder 

 
8. Aşağıdaki cümlede altı çizili fiilin tahlili hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

 قالوا اطَّيرنا بك ومبن معك قال طائركم عند اهللا بل أنتم قوم تفتنون
A. İfti’âl babı (افتعال) 
B. Tef’îl babı (تفعيل) 
C. Tefa’ul babı (لتفع)  
D. İf’âl babı (إفعال) 

 
9. Aşağıdaki ism-i faillerden hangisinin imlasında hata yapılmıştır? 

A.  ٌانِئا( دند(  
B. .  ارب  )رب(  
C.  ٌظاعظَ( وعو(  
D.  ٌلائالَ( نن(  

 
10. Aşağıdakilerden hangisi Aksâm-ı Seb'adan biri değildir? 

A. Ecvef 

B. Maksûr 

C. Misâl 

D. Sahîh 
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11. Aşağıdaki ismi mekânlardan hangisi kural dışı olarak kullanılmaktadır? 

A. سلجم 
B. ةسردم 
C. ةبكْتم 
D. جِدسم 

 
12.    بكَت  fiilinin cem-i müzekker gâibinin yazılışı hangi seçenekte doğru olarak yer 

almıştır? 

A. وبكَت  
B.   وابكَت  
C. وبكَت 
D.  اوبكَت  

 ?kelimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur   فـَجـَـرة  .13

A.  Mastar gayr-ı mîmî 

B. Sıfat-ı müşebbehe 

C.  Mastar binâ-i merre 

D. İsm-i fâil  

 

14. Aşağıdaki kelimelerde geçen hemzelerden hangisi kat’ hemzesidir? 

A.  ياَلَّذ 
B.  نساَح 
C.  دهتجا 
D.   اَلْقَلَم 

 

15.  Lâzım bir fiil aşağıdakilerden hangisiyle müteaddî yapılamaz? 

A.  İf’âl babına nakletmekle 

B.  Harf-i cer getirmekle 

C.   Tef’îl babına nakletmekle 

D.  Tedahrece babına nakletmekle 
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16. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi mebni değildir? 

A.  الذين  
B.  هذه 
C.  اللذان 
D. اوالء 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? 

A.   هذا رجل جاء من مصر 
B.    هذا رجل حمب ابنائه 
C.  ن  أالقر أا يقرهذ  
D.   هذا رجل جمتهدة بناته 

 
باحث.........  اشترك يف احلفل   .18   cümledeki boşluğa hangi sayı uygundur? 

A.  مائة  
B.  مخسة   
C.  الفى  
D. ثالث 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi mekan zarfı değildir? 
 

A. خلف  
B. قبل  
C. هنا  
D. َمث  

 

20. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mefûl-u leh vardır? 
 

A.  وكذبوا باياتنا كذابا 
B.  والتقتلوا اوالدكم خشية امالق 
C.  فاهللا خري حافظا 
D. واالنعام خلقها  
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21. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mef’ulün fih değildir? 

A.  واليل إذا يغشى 
B.  سافر زيد مع الفجر 
C.  تقع تركيا مشال عراق 
D.  واتقوا يوما ترجعون فيه 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi münadanın mansup olduğu yerlerden değildir? 

A. Münada muzaf olduğunda 

B. Münada şibih muzaf olduğunda 

C. Münada nekre-i gayri maksude olduğunda 

D. Münada müfred âlem olduğunda 
 
 

 ?cümlesiyle ilgili hangisi söylenemez إن جتتهد فأنت ناجح  .23

A.  إن:  Şart edatı, sükun üzere mebnidir. 
B.  جتتهد:  Şart cümlesi, meczum, faili أنت dir.  
C. فأنت ناجح:  Mübteda ve haberdir, cümle olarak irapta yeri yoktur. 
D.  فأنت ناجح:  Cevap cümlesi olup mahallen meczumdur. 

 
 
24. Aşağıdakilerden hangisi altı çizili kısmın irabı ile ilgili doğrudur? 

 وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون

A.  Hal 

B.  Bedel 

C.  İkinci Mef’ûl 

D.  Sıfat 
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25. Aşağıdakilerden hangisi altı çizili kısmın irabı hakkında doğrudur? 

 إن كل الذي تعجبون بـه إمنا هو يف حقيقتـه متاع

A.  Sıfat 

B.  Muzafun İleyh 

C.  Bedel 

D.  ّإن’nin Haberi 

26. Aşağıdakilerden hangisi altı çizili kısmın irabı hakkında doğrudur? 

 فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثالثة: السمع، والبصر، والعقل

A.  Mef’ûlün Bih 

B.  Temyiz 

C.  Hal 

D.  Mef’ûl-ü Mutlak 

 
27. Aşağıdaki fiillerden hangisi “kalbi fiiller”den değildir? 

A.  وجد 
B.  زعم 
C.  خال 
D.  أعطى 

 

28.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi gayrı munsarıf değildir? 

A.  حبلى 
B.  عمرو 
C.  سعاد 
D.  امحد 
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29.  Aşağıdaki kelimelerin hangisinin üç hali takdiridir?  

A. مصطفى 
B.  قاضي  
C.  يسمو  
D.   يبقى  

 

30.  سألَ الطبيب إياك     Altı çizili kelime hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Merfu muttasıl zamirdir. 

B. Mansup muttasıl zamirdir. 

C. Merfu munfasıl zamirdir. 

D. Mansup munfasıl zamirdir. 

 

31. Aşağıdaki Arapça cümleye anlamca en yakın Türkçe cümle aşağıdakilerden 
hangisidir?  

أكرب مشقة من أي عمل ليست قيمة أعمال املرأة يف بيتها بأقل من قيمة الرجل يف مكتبه بل إن تربية األوالد أكثر قيمة و  

 يقوم به الرجل   

A. Erkeğin bürosundaki işleri, kadının ev işlerinden daha azdır. Bununla birlikte 

çocuk eğitimi erkeğin işlerinden daha zor ve kıymetlidir. 

B.  Kadının evdeki işlerinin kıymeti, erkeğin bürosundaki işlerinin kıymetinden az 

değildir. Aksine çocukların terbiyesi erkeğin yapmış olduğu her hangi bir işten 

daha kıymetli ve daha sıkıntı vericidir. 

C.  Kadının görevlerinin önemi, erkeğin işyerindeki işlerinin öneminden az 

değildir. Tam tersi çocukların büyütülmesi erkeğin yaptıklarından daha zor ve 

önemlidir. 

D.  Kadının ev işleri erkeğin işindeki görevlerinden daha az olmamakla birlikte 

çocuk yetiştirmek çok daha zor ve kıymetlidir. 
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32.  “İnsanlık, gururdan daha ölümcül bir hastalık tanımadı.” cümlesinin Arapça 
karşılığı hangisidir? 

A. ا وهو أشد األمراض ما عرفتالبشرية غرور  
B. ما كان الناس عارفني بالغرور داًء شديدا 
C. فتكا من الغرور ما عرفت البشرية داًء أشد   
D.  يعرفون الغرور فتكا وشديدا من األمراضالالناس  

 

33. Aşağıdaki cümlede altı çizili olan kelimelerin anlamları hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir? 

 كانت الشوارع مكتظة بالطالّب من مجيع املستويات و الفروع                  

                     III            II                             I    
 

                          I                                    II                         III 

A. Mutlu                               Eşitler                   Kibarlar 

B. Örnek                               Sıralar                  Görevliler 

C. Tıklım tıklım dolu           Seviyeler              Alanlar (branşlar) 

D. Taşmak                            Sorumlular           Sevinçliler 

 

34. Aşağıda verilen Arapça cümleyi en uygun biçimde tamamlayan sözcük hangisidir? 

 لَّهحلَّ محو فهذا اخلو ردبلَ تا الدرس األونرضا حا عندمنولكن العربية اللغة ةمن ماد افخا نكُن.........  

A. فوخ 
B. ٌانأْنطْما 
C. ٌطلَغ 
D. ةٌقَسو  

 

35. Aşağıda verilen Arapça cümledeki boşluklara gelebilecek en uygun harfi cerler 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

امللعب............ حكام املبارات مكانه ....... وبعد قليل أخذ كل   

A.   ل  -من  
B.  يف  -من   
C.  يف –على  
D.  على  -ل  
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36. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en doğru seçenek hangisidir? 

.............من املشاهد ان اكثر العلماء علما   

A.  األبناءعطفا علي  أشدهمهم  
B.  علي برامج التليفزيون إقباال أكثرهمهم  
C.  مكانة بني الطالب أعظمهمهم  
D.  األسواقجتارة يف  أروجهمهم  

 

37. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en doğru seçenek hangisidir? 

عن البالد........ ال بد ان ختربين قبل   

A. ارحتالك 
B. ةالراحل  
C. الرحالة 
D. املرحلة 

 

38.  Aşağıdaki altı çizili kelimenin yerine hangisi gelebilir? 

 حثّ ابن النفيس على ممارسة التشريح
A.   غفر 
B.   عشج 
C.   رفع 
D.   انشأ 

 
 
 

39. Aşağıdaki boşluğa sırasıyla gelebilecek en uygun seçenek hangisidir? 

كثري من األحباث والدراسات أن األطفال الذين يقرؤن قرائة حرة خاصة م يأتون ......ولقد ثبت
مقدمة التالميذ حتصيال وذكاء......  

A.  يف + يف  
B.  اىل+ يف  
C.  ل + اىل  
D.  عن + اىل  
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40.  Aşağıdaki Arapça ifadelerde yanlış harekelenmiş seçeneği bulunuz. 

A. َلاحذُوا سر فَأَخحالْب ِ قَالَ خذُوا ساحلَ الْبحرِ حتى تلْقَونِى     
B.     َفُوا قرصا انفَلَمب ولِ اللَّهسوا كُلَّ -صلى اهللا عليه وسلم-لَ رمرةَأَحادا قَتإِالَّ أَب مه   
C.  حو رما حأَوونَ إِذْ رِسريي ما همنيفَب رِمحي لَم هافَإِنانا أَتهنم قَرةَ فَعادو قَتا أَبهلَيلَ عمشٍ فَح   
D.  انمِ اَألتلَح نم ىقا بلُوا مما فَحهملَح نلُوا فَأَكَلُوا مزفَن 

 
41. “Hz. Ali (r.a.): Güzel ahlak üç haslette olur; günahlardan kaçınmak, helalı istemek 

ve aileye rahatlık sağlamak, buyurmuştur.” cümlesinin Arapça karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir.  

A. حسن اخللق يف ثالث خصال إجتناب احملارم وطلب احلالل  :وقال علي رضي اهللا عنـه
.والتوسعة على العيال  

B.   ل ملاحسن اخللق يف ثالث خصال إجتناب احملارم وطلب ا :وقال علي رضي اهللا عنـه
.توسعة على العيالاحلالل وال  

C.  ثالث خصال إجتناب احملارم وطلب احلالل  هوحسن اخللق عن  :وقال علي رضي اهللا عنـه
.والتوسعة على العيال  

D. ل احلالل ملاثالث خصال إجتناب احملارم وطلب ا هو حسن اخللق :وقال علي رضي اهللا عنـه
.والتوسعة على العيال  

 

42. Aşağıdaki cümleye anlam bakımından yakın olan seçeneği işaretleyiniz?  

فضجر مث بعث إىل بيتـه . أتت ليلة الشك من رمضان فكثر الناس عند األعمش يسألونـه عن الصوم
فجئ اليه برماّنة. 

A. من رمضان ف اوصلمث  قلقف. ثر الناس عند األعمش يسألونـه عن الصوماكتأتت ليلة الشك 
.ه فجئ اليه برماّنةشقتإىل   

B.  من رمضان فلي وردت مث  مرضف. الناس عند األعمش يسألونـه عن الصوم ازدادلة الشك
.ه فجئ اليه برماّنةمسكنإىل  ارسل   

C.   من رمضان ف حضرت غضبف. الناس عند األعمش يسألونـه عن الصوم تزايدليلة الشك 
.ه فجئ اليه برماّنةدارإىل  اذهبمث   

D. من رمضان ف جائت مث  انزعجف. األعمش يسألونـه عن الصوم ر الناس عندتوافليلة الشك
.ـه فجئ اليه برماّنةمنزلبعث إىل   
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43.  Aşağıdaki cümleye anlam bakımından yakın olan seçeneği işaretleyiniz? 

عدام بعد أن ذكر اجلرائم الىت اس على املأمون، فحكم عليهم باإلرملا وصلوا إىل بغداد أدخلهم احلُ
.هااارتكبو   

A. لوا إىل بغداد دخلهم احلُملا وصاجلرائم  كتببعد أن  وتاس على املأمون، فحكم عليهم باملر
.هااوعملالىت   

B.    ابملا وصلوا إىل بغداد أدخلهم العدام بعد أن ذكر عليهم باإلقضى على املأمون، ف كُت
. هااوفعلاجلرائم الىت   

C.   وا إىل بغداد حضرملاهم احلُدساجلرائم  اخربعدام بعد أن هم باإلعلي قضىاس على املأمون، فر
.هااقترفواالىت   

D.      ُملا وصلوا إىل بغداد أدخلهم احلقالبعد أن  قتلاس على املأمون، فحكم عليهم بالر 
. هاشهدوا اجلرائم الىت  

 
 

44. Aşağıdaki konuşmalarda boş bırakılan yere uygun ifadeyi bulunuz. 

 هل رأيت الكتاب يا بين؟: الدو
 عم يا ايب، وضعته على الرفن: ولد

 : ............................الوالد
 االعلى الرفضعته على أنا و: الولد

A.   يا بين هل رأيت الكتاب جيدا؟   
B.   يا بين حبثته ولكن ما وجدته؟  
C.    يا بين اظن انت تلعبين  
D.  يا بين احبث هذا الكتاب 
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45.  Aşağıdaki konuşmalarda boş bırakılan yere uygun ifadeyi bulunuz. 

 
 ال استطيع ان اترك الدخان : حسني
 اذن جيب عليك الذهاب اىل الطبيب: طاهر

 : ..................................حسني
 .اعتقد انت عزمت عدم ترك الدخان: طاهر

A.  ال فائدة يف الذهاب اىل الطبيب  اظن  
B.   أنت تظن هكذا،يف حني أن التدخني ال يترك االنسان  
C.  ذا شعرت أنا باألمل فاشرب الدخان إ  
D.  اشرب كلما أردت 

 

46. Aşağıdaki Arapça cümlenin en uygun Türkçe karşılığı hangisidir? 

 كان أحد العلماء يعيش وحده ىف بستان بعيدا عن الناس

A. Alimlerden biri, insanlardan uzak bir bahçede, tek başına yaşardı. 

B. Alimlerden biri, insanlardan uzak bir halde, bir bahçede tek başına yaşardı. 

C. Alimler, birlikte bir bahçede, insanlardan uzak bir şekilde yaşardı. 

D. Alimlerden biri, uzak bir bahçede insanlardan ayrı olarak yaşıyor.  

 
47. Aşağıdaki Arapça cümlede boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangi seçenekte 

doğru olarak verilmiştir? 

احلضارة االنسانية......... أبنائي وهبوا أنفسهم خلدمة االسالم ونشره وقدموا خدمات عظيمة يف سبيل  اجدادكم يا  

A.  تقدم 
B.  تصويت 
C.  جلوس 
D.   تأخري  



A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı 

   13 

 
 
 

48.   Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade hangisidir? 

نكتفي ذاالدرس   راجعوا الدروس السابقة واجتهدوا فقد اقترب االمتحان : ملدرس ا   
كنا نظنه بعيدا فاذا هو قريب :  خمتار    
     .............................:  .............حامد 
   هي يف منتصف هذاالشهر      اظنها تنت:  املدرس  

A.  ان لدي  فتراحا يا أستاذا 
B.    تحنون من خارج املعهد  أ لنا مم  
C.     ميت تنتهي الدراسة يا أستاذ  
D.        أ مفتوح غرفة املدرسني 

 

 

49.   Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 

A.   إستأجر الزائر سيارة ليتجول ىف إسطنبول 
B.     قدم اخلبري التقرير إىل وزير املعارف  
C.   قابال الصديقان عميد الكلية  
D.   لس التركىرأيت النائب ىف ا  

 

 

50.  Aşağıdaki Arapça cümlenin en uygun Türkçe karşılığı hangisidir? 

"تفيد االحصائيات العلمية أن للبطالة أثارها السيئة على الصحة النفسية كما هلا أثارها على الصحة اجلسدية "  

A. Bilimsel istatistikler, işsizliğin ruh sağlığı üzerindeki kötü etkileriyle beraber 

beden sağlığına da etki ettiğini ifade ediyor. 

B. Bilimsel istatistikler, işsizliğin ruh sağlığı üzerindeki kötü etkilerine rağmen 

beden sağlığına etki etmediğini ifade ediyor. 

C. Bilimsel istatistikler, işsizliğin sıhhi açıdan kötü etkileri olduğunu ve beden 

sağlığını da olumlu etkilediğini ifade ediyor. 

D. Bilimsel istatistikler, işsizliğin ruh sağlığı açısından kötü etkilerinin beden 
sağlığı açısından o kadar kötü olmadığını ifade ediyor. 
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51. Aşağıdakilerden hangisi ef'al-i mükellefinden değildir? 

A. Haram  

B. Sünnet-i gayr-i müekkede 

C. Maslahat 

D. Müfsit 

 

52.  Hacda, arefe gününü bayrama bağlayan gece cem-i te’hîr nerede yapılır? 

A. Müzdelife 

B. Mina 

C. Arafat 

D. Cemerât 

 

53.  Hanefi mezhebine göre; bir kimsenin seferî olarak on beş gün dolmadan ayrılmak 
niyeti ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? 

A. Vatan-ı aslî 

B. Vatan-ı ikâmet 

C. Vatan-ı süknâ 

D. Vatan-ı duyûf 

 
54. Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin ahad haberle amel etme şartlarından değildir? 

A. Ravinin rivayetine aykırı amel etmemesi ve ona aykırı fetva vermemesi. 

B. Ravi, fıkıh bilgisi ve içtihat ehliyetiyle tanınmış bir kimse değil ise bu ravinin 

rivayet ettiği hadis, kıyasa ve şer'i esaslara aykırı olmamalıdır. 

C. Hadis, "umumu'l-belva" hakkında olmamalıdır. 

D. Medine halkının ameline aykırı olmaması 

 

55. Aşağıdakilerden hangisi Şafilere göre faizin illetidir? 

A. Malın gıda maddesi veya semen olması 

B. Malda cins ve ölçü-tartı birliğinin olması 

C. Malın depolanabilen gıda veya para olması 

D. Malda ölçü veya tartı birliğinin olması 
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56. Hanefi mezhebine göre kinayeli lafızlarla meydana gelen boşama çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Bain 

B. Ric’i  

C. Muhalaa 

D. Tefrik 

 

57. Zekatta Gümüşün nisabı aşağıdakilerden hangisidir? 

A. 200 miskal 

B. 200 dirhem 

C. 200 dinar 

D. 200 rıtıl 

 

58. Hacerü’l esved ile Kabe’nin kapısı arasında kalan bölüme ne ad verilir? 

A. Metaf 

B. Mültezem 

C. Makamı İbrahim  

D. Safa 

 
59. Umresiz ve kurban kesmenin de vacip olmadığı hac çeşidine verilen ad nedir? 

A. Hacc-ı İfrad 

B. Hacc-ı Kıran 

C. Hacc-ı Temettu 

D. Hacc-ı İlmam 

 
60. Eşin, nikah akdi esnasında veya sonrasında hanımına boşama yetkisini vermesine 

ne ad verilir? 
A. Tefrik-i Talak. 

B. Tercih-i Talak. 

C. Takdir-i Talak  

D. Tevfiz-i Talak  
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61. Âfâkî hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken son tavafa ne 
denir? 

A. Kudum Tavafı. 

B. Sader Tavafı. 

C. İfaza Tavafı. 

D. Ziyaret Tavafı.  

 
62. Aşağıdaki nitelemelerden hangisi İslam Ceza Hukuku açısından doğru bir bilgidir? 

A.  Had ve kısas suçlarında hakimin takdir yetkisi vardır. 

B.  Tazir suçlarında hakimin takdir yetkisi yoktur. 

C.  Hadlerde af geçerli değilken, tazir suçlarında geçerlidir. 

D.  Had ve tazir suçlarında af geçerlidir. 

 
63.  “Şâriin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi veya onu yapıp 

yapmama arasında serbest bırakmasıdır.” Bu ifade hangi usulü fıkıh teriminin 
tanımıdır? 

A.  Hüküm 

B.  Vaz’i Hüküm 

C.  Azimet 

D.  Teklifi Hüküm 
 

64.  Aşağılardan hangisi Zahiru’r-Rivâye kitaplarından biri değildir? 

A.  el-Asl  

B.  ez-Ziyâdât 

C.  Camiu’l-Mutavassıt 

D.  es-Siyeru’l-Kebîr 

65.  Evlilik birliğinin akit anında var olan veya sonradan meydana gelen bir eksiklik 
sebebiyle bozulmasına fıkıh dilinde ne isim verilir? 

A.  Talak 

B.  Muhalaa 

C.  Fesh 

D.  İftirak 
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66. - Hanefilere göre aşağıdaki yemin çeşitlerinin hangisi için kefaret ödenir? 

A. Yemini Lağv 

B. Yemini Münakide 

C. Yemini Gamûs 

D. Hepsi 

 
67.  Satıcı ve müşterinin yapmış oldukları akdi karşılıklı rızaları ile bozmalarına ne 

denir? 

A. Musaveme 

B. Tevliye 

C. İkale 

D. Tefrik 

 
68.  Nikah akdinde mehrin belirlenmemesi akde hangi yönde bir etki yapar? 

A. Akit batıl olur 

B. Akde hiçbir etkisi olmaz, mihri misle dönüşür 

C. Mehir düşer, akde etkisi olmaz 

D. Akit fasit olur yenilenmesi gerekir 

 
 
69. Aşağıdaki hadiste hangi konudan bahsedilmemiştir? 

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع نولَ  عسا رقَالُوا ي وبِقَاتالْم عبوا السنِبتقَالَ اج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن

الِ الْيتيمِ لُ الربا وأَكْلُ ماللَّه وما هن قَالَ الشرك بِاللَّه والسحر وقَتلُ النفْسِ الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق وأَكْ

لَاتافالْغ اتنمؤالْم اتنصحالْم قَذْفو فحالز مولِّي يوالتو 

A. Gıybet etmek 

B. İffetli hanımlara zina isnadında bulunmak 

C.  Savaştan kaçmak 

D. Faiz 
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70. Aşağıdaki hadis, sözün nispet edilişi açısından bakıldığında hangi hadis çeşidi olur? 

 ذَّنتَألع الْخلِّيفَى لَو أَطَقْت اَألذَانَ م: قَالَ عمر : حدثَنا ابن فُضيلٍ ، عن بيان ، عن قَيسٍ ، قَالَ 

A. Hükmen merfu 

B. Merfu 

C. Mevkuf 

D. Maktu 

 

71. Bir müellifin, şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadislerin başka bir 
müellif tarafından toplanmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir? 

A. Müstedrek 

B. Zevaid 

C. Müstahrec 

D. Cevami 

 

72. Hadis edebiyatı tarihinde “hafızalarda veya değişik yazılı kaynaklarda tesbit edilen 
rivayetleri bir araya toplama” faaliyetine ne ad verilir? 

A. Tesbit dönemi 

B. Tedvin dönemi 

C. Tehzib dönemi 

D. Tasnif dönemi 
 

73. İmam Nevevi tarafından iman, ibadet ve ahlak gibi konulara dair hadislerin 
derlendiği eser hangisidir? 

A. Et-Terğib ve’t-Terhib 

B. Camiu’l-Usul 

C. Riyazu’s-Salihin 

D. Dürretü’l-Vaizin 
 

74. Hadis ravilerinin güvenirliğini tespit etmeğe çalışan ilim dalı hangisidir? 

A. Dirayetü’l-Hadis İlmi 

B. Cerh ve’t-Ta’dil İlmi 

C. Rivayetü’l-Hadis İlmi 

D. Tahammülü’l-Hadis İlmi 
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75. Hadisleri anlama ve uygulamayla ilgili olarak söylenilenlerden hangisi doğrudur? 

A. Hadisin farklı rivayetleri, konuyu doğru anlamayı kolaylaştırır. 

B. Uydurma rivayetler terğib ve terhib konularında kullanılabilir. 

C. Hadis metninin sahih olabilmesi için kutsal kitaplara uygun olması gerekir. 

D. Sahih hadisle amel etmemek kişiyi dinden çıkarır. 

 
 
76.  Aşağıdaki tasnif türlerinden hangisi hadis edebiyatında ale’l-ebvâb sistem 

içerisinde yer alır? 

A.  Etrâf 

B.  Sünen 

C.  Müsned 

D.  Mu’cem 

 

77.  Aşağıdaki eserlerden hangisi musannef sistemle te’lif edilmiştir? 

A.  el-Muvatta 

B.  Sahîhu Müslim 

C.  Fethu’l-Bâri 

D.  Umdetu’l-Kâri 
 

78.  Aşağıdakilerden hangisi hadis tahammül yollarından değildir?  

A.  İcâzet 

B.  Sema' 

C.  İ'lâm 

D.  Adl 

 

79. Buhari ile Müslim’in her ikisinin de rivayet ettiği hadise ne ad verilir? 

A. Sahih li zatihî 

B. Hasen li gayrihî 

C. Müttefekun aleyh 

D. Manevî Mütevatir  
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80. Aşağıdakilerden hangisi bir hadis ravisinin zabt sahibi olması için aranan 
şartlardan değildir? 

A. Sika ravilere muhalefet etmemesi 

B. Hafızasının bozuk olmaması 

C. Gafil olmaması 

D. Fasık olmaması 
 

 
81. İmâmet konusunda, bu makama Hz. Ali’nin daha layık olmasına rağmen Hz. 

Ebubekir ve Hz. Ömer’in hilafetlerini de meşru olarak kabul eden Şia mezhebi 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A. Seb’iyye 

B. Zeydiyye  

C. İsmailiyye 

D. Nusayriyye 

 

82. Büyük günah işleyen kimselerin, kâfir olduğunu ileri süren mezhep hangisidir? 

A.  Mu’tezile 

B. Zâhiriyye 

C. Hariciyye 

D. Selefiyye 
 

83. İslam filozoflarının üç konuda küfre düştüklerini ileri süren ve bu tezini anlatmak 
amacıyla da ‘Tehâfütü’l-felâsife’ adlı bir eser kaleme alan kelamcı kimdir? 

A. Cüveynî  

B. Gazzâlî  

C. İbn Rüşd 

D. İbn Teymiyye 
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84. İlm-i Kelâm’ın eski halini yetersiz olduğunu belirterek, günümüz şartlarına göre 
yeniden ele alınması gerektiğini ileri süren ve aynı adla bir de eser kaleme alan son 
dönem Osmanlı bilgini aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Ziya Gökalp 

B. M. Şemsettin Günaltay 

C. İzmirli İsmail Hakkı 

D. Sırrı Girîdî 

 

85. “Eleştirel düşünme; tenkitçi, değerlendirmeci, şüpheci, analitik, açık, dikkatli, 
mantıksal ve bağımsız düşünme anlamlarında kullanılmaktadır. Bu tür düşünmede 
önemli olan yetenekler, önyargı, varsayım, tutarsızlıklar ve düşünce ve olguları 
tanımak olmak üzere sıralanabilir.” 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin ele aldığı konular arasında 
gösterilemez? 

A. Önyargı ve tutarlılığı değerlendirme 

B. Eğitim-öğretim süreçleri planlama 

C. Çıkarsamaları ve nedenlerini değerlendirme 

D. Varsayımları, fikirleri ve iddiaları ayırt etme 

 

86. Sıfatlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A. Varlığı zorunlu ve Allah’ın kendisiyle nitelenmesi vacip olan sıfatlara “sübutî 

sıfatlar” denir. 

B. İlim, Allah’ın selbî sıfatlarındandır. 

C. Allah’ı noksan sıfatlardan münezzeh kılan sıfatlara “selbî sıfatlar” denir. 

D. İstivâ, Allah’ın haberî sıfatlarındandır. 

 
87. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni 

bozulurdu.” (Enbiyâ, 21/22) âyeti, Allah’ın varlığı ile ilgili hangi delilin temelini 
oluşturur? 

A. Hudüs  

B. İmkân 

C. Burhânu Temânu’ 

D. İhtira 
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88. Aşağıdaki eser ve müellif eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  

A. Şerhu’l-Mekâsıd   Bâkıllânî 

B. Kitâbu’t-Tevhîd   Mâtürîdî 

C. Şerhu’l-Akâid   Teftâzânî 

D. Makalatu’l-İslamiyyîn Eşarî 

 

89.  Âyet ve hadislerde geçmekle birlikte hakikî manalarının idrak edilmesi mümkün 
olmayan “yed, vech, istivâ” gibi sıfatlara ne denir? 

A.  Sıfat-ı Fi’liyye 

B.  Sıfat-ı Subûtiyye 

C.  Sıfat-ı Haberiyye 

D.  Sıfat-ı Selbiyye 

 

90. Aşağıdakilerden hangisi Selefin benimsediği prensiplerden birisi değildir? 

A.  Tasdik 

B.  Aczi itiraf 

C.  Sükût 

D.  Te’vîl 
 

91. Aşağıdaki müfessir sahabilerden hangisi Mekke medresesinin kurucusudur? 

A. İbni Mesud, 

B. İbni Abbas,  

C. Zübeyr İbni Avvam, 

D. Übey b. Ka’b. 

 

92. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirinin kaynakları arasında yer almaz? 

A. Kur'an 

B. Sünnet 

C. İctihad 

D. Sahabe kavli 
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93. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi sûfî/işârî tefsir özelliği ile tanınmıştır? 

A. Rûhu’l-Beyân 

B. İrşâdu Akli’s-Selîm 

C. Hak Dini Kur’an Dili 

D. Medâriku’t-Tenzîl 

 

94.  Ayetleri kısa ve besmeleli fâsılaları çok olan sûrelere ne ad verilmektedir? 

A. Tuvel 

B. Miûn 

C. Mesânî 

D. Mufassal 

 

95. Aşağıdaki parçada Kur'ân-ı Kerîm’in hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?  

“Kur'ân’ı yalan üzerinde asla birleşmeyecek, hata yapmayacak, büyük bir topluluk 

nakletmiştir. Bu sağlam nakil işi hem Cenâb-ı Hakk tarafından Hz. Peygambere gelişinde ve 

hem de Hz. Peygamberden bütün insanlığa aktarılmasında söz konusudur. Bu özellik de diğer 

kitaplara değil ancak Kur'ân'a ait bir hususiyettir. Hatta anlamını dahî anlamaksızın baştan 

sonuna kadar Kur'ân'ı ezberleyip  bir harf hatası bile yapmaksızın onu okuyan binlerce insan 

vardır. Ve aynı zamanda bu sayı günden güne azalmayıp  aksine çoğalmaktadır.”  
 

A. Kur'ân’ın Allah tarafından korunduğuna 

B. Kur'ân’ın tevatürle nakledilmiş olmasına  

C. Pek çok hafızın hata yapmadan okuduğuna  

D. Büyük bir topluluğun onu ezberlediğine 
 
 

96. Medenî surelerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A. Şer’i had ve cezalarını, miras paylarını, ictimâî ve medenî kanunları, devlet 

hukukuna ait bazı hükümleri ihtiva eden sûreler Medenîdir.  

B. Savaşa izin ve savaş hükümleriyle ilgili hükümlerin bulunduğu sûreler 
Medenîdir.  

C. Ehl-i kitapla münakaşa ve onları sapıklıklarından dönmeye çağıran sûreler 
Medenidir.  

D. Ağırlıklı olarak inanç esaslarıyla ilgili konuların işlendiği sureler Medenidir. 



A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı 

   24 

 
 
 ,ayetinde (Rum 30/21)  ......و من آياته أنْ خلَق لَكُم من أنفُِسكُم أزواجا لتسكُن إلَيها   .97

hanımlar hakkında “Sükun bulacağınız eşler” ifadesi, sizce neyi ifade eder? 

A.  Sevgi ve muhabbeti 

B.  Ailede hanımların rolünü ve statüsünü 

C.  Eşlerin hem maddi hem de manevi huzur kaynağı olduğu 

D.  Allah’ın rahmeti ile sevgi ve merhameti yaratması 
 

 

98.  Bakara Suresi (285-286 Amenerrasûlü) âyetler bize hangi mesajları vermez? 

A.  İman esaslarını 

B.  Dua adabını 

C.  Sorumluluk alanlarını 

D.  Alış-veriş hukukunu 
 
 
99.  Ülkemizde ve İslam dünyasında yaygın bir şekilde kıraatı takip edilen kıraat imamı 

ve râvileri kimdir? 

A.  Nâfi’ , Kâlûn, Verş 

B.  İbn-i Kesir, Bezzî, Kunbül 

C.  Âsım, Ebû Bekir Şu’be, Hafs 

D.  Kisâî, Ebu’l-Hâris, ed-Dûrî 

 
 
100. Büyük Türk Müfessiri Ebussuûd’un tefsirinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl 

B. Lübâbu’t-te’vîl fî meâni’t-tenzîl 

C. İrşâdü’l-aklis-selîm ilâ mezâye’l-Kur’âni’l-kerîm 

D. Medâriku’t-tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl 



A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı 
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A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 

1. A 2. D 3. A 4. B 5. A 

6. D 7. C 8. C 9. A 10. B 

11. D 12. B 13. D 14. B 15. D 

16. C 17. C 18. A 19. B 20. B 

21. D 22. D 23. C 24. C 25. B 

26. D 27. D 28. B 29. A 30. D 

31. B 32. C 33. C 34. B 35. B 

36. C 37. A 38. B 39. A 40. B 

41. A 42. D 43. C 44. B 45. A 

46. B 47. A 48. C 49. C 50. A 

51. C 52. A 53. C 54. D 55. A 

56. A 57. B 58. B 59. A 60. D 

61. B 62. C 63. D 64. C 65. C 

66. B 67. C 68. B 69. A 70. C 

71. A 72. B 73. C 74. B 75. A 

76. B 77. A 78. D 79. C 80. D 

81. B 82. C 83. B 84. C 85. B 

86. B 87. C 88. A 89. C 90. D 

91. B 92. C 93. A 94. D 95. B 

96. D 97. C 98. D 99. C 100. C 

 


