
2005 yılı HAC SINAVI SORU VE 

CEVAPLARI 
 

I. KUR’ÂN BİLGİLERİ (A) KİTAPÇIĞI 

 

1. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden 

hangisinin karşılığıdır? 

 

a) Kur’ân’ın kıssaları  

b) Kur’ân’ın kısımları 

c) Kur’ân’daki yeminler  

d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları 

arasında yoktur? 

 

a) Mekke’den bahseden sûreler 

b) Mekke’de inen sûreler 

c) Hicretten önce inen sureler 

d) Mekkelilere hitap eden sûreler 

 

3. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna” 

göre yazılmıştır? 

 

a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl 

ve Esrâru’t-Te’vîl”  

b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-

Azîm”  

c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve 

Hakâiku’t-Te’vîl” 

d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân 

Dili”  

 

II. İTİKAD 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının 

şartlarından değildir? 

 

a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek 

b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek 

c) Ergenlik çağına ulaşmak 

d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman 

etmek 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir? 

 

a) Evzaî Mezhebî  

b) Malikî mezhebi 

c) Hanefî Mezhebi  

d) Selefiyye Mezhebi 

 

 

 

 

6. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ 

edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve 

haberlere……………..denir” cümlesini 

aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? 

 

a) şeâir-i diniyye  

b) Zarûrât-ı diniyye 

c) Ahkâm-ı İslamiyye  

d) Mebâdi-i fıkhıyye 

 

7. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için 

aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? 

 

a) Sübûtî sıfatlar  

b) Selbî sıfatlar 

c) Tekvîni sıfatlar  

d) Haberî sıfatlar 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî 

sıfatlarındandır? 

 

a) Kıdem 

b) Kudret 

c) Hayat 

d) Tekvin 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam 

bağlantısı yoktur? 

 

a) İman 

b) İtikad 

c) İrtidat 

d) İrtikâp 

 

10. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Cehennem bekçiliği  

b) Cennet bekçiliği 

c) Arşı taşımak  

d) Amel defterlerinin tevzii 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında 

vacip olan sıfatlardan değildir? 

 

a) Emanet  

b) Fetanet 

c) Adalet 

d) İsmet 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Şit Peygambere 30 sahife verilmiştir 

b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir 

c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir 

d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir. 



13. Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerin ortak 

amaçlarından biri değildir? 

a) Nefsi koruma  

b) Nesli koruma 

c) Aklı koruma  

d) Ahlakı koruma 

 

III. İBADET 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma 

şartlarından biri değildir? 

 

a) İman 

b) Mükellef olmak 

c) Niyet 

d) İhlas 

 

15. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan 

hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır? 

a) Sihhat-butlan  

b) Habis-Necis 

c) İman-İtikad  

d) İsraf-Tebzir 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz 

olmasının şartlarından değildir? 

 

a) Su bulunmaması 

b) Suyu kullanma imkanının olmaması 

c) Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması 

d) Seferî olunması 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi vitir namazının kılınacağı 

vakittir? 

 

a) Yatsının girdiği andan gecenin üçte birine kadar 

olan vakit 

b) Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit  

c) Yatsı vakti 

d) Yatsı vaktinden imsak vaktine kadar olan vakit 

 

18. Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak 

kılınabilir? 

 

a) Nafile namazlar  

b) Farz namazlar 

c) Vacip namazlar  

d) Adak namazlar 

 

19. Aşağıdaki namazların hangisinde cehrî kıraat 

gerekli değildir? 

 

a) Cemaatle kılınan sabah namazının farzı 

b) Münferiden kılınan akşam namazının farzı 

c) Cuma namazı 

d) Bayram namazı  

20. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz 

olmasının şartlarından biri değildir? 

 

a) Mukim olmak  

b) Sağlıklı olmak 

c) Erkek olmak  

d) Yeterli cemaatin bulması 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının 

şartlarındandır? 

 

a) Akıllı olmak  

b) Sağlıklı olmak 

c) Mukim olmak  

d) Seferî olmamak 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının 

şartlarından değildir? 

 

a) Havelan-i havl 

b) Malın nâmi olması 

c) Malın nisap miktarına ulaşması 

d) Zekat vermeye niyet edilmesi  

 

23. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti 

türlerinden biridir? 

 

a) Üç fakiri giydirmek  

b) On gün oruç tutmak 

c) 61 gün oruç tutmak  

d) On fakiri giydirmek  

 

IV. HAC 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının 

şartlarından değildir? 

 

a) Buluğa ermiş olmak 

b) Hacca gidebilecek imkana sahip olmak 

c) Dinen zengin olmak  

d) Akıllı olmak 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın 

çeşitlerinden biridir? 

 

a) İfrad hacc  

b) Vacip olan hac  

c) Kıran haccı  

d) Temettu haccı 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın 

çeşitlerindendir? 

a) Farz hac  

b) Vacip hac 

c) Nafile hac  

d) Temettu haccı 



27. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil 

vaciplerinden biridir? 

 

a) Telbiye getirmek 

b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek 

c) Müzdelife vakfesini yapmak 

d) Tavaf namazı kılmak 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil 

sünnetlerinden değildir? 

 

a) Kudüm tavafı 

b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması 

c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak 

d) İhram namazı kılmak 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin 

şartlarındandır? 

 

a) Niyet etmek  

b) Rida ve izara bürünmek 

c) İhram namazı kılmak  

d) Mikattan önce ihrama girmek 

 

30. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir 

tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini 

aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? 

 

a) Temettu haccı  

b) Kıran haccı 

c) İfrad Haccı  

d) Hacc-ı ekber 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının 

tanımıdır? 

 

a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse 

b) Ufku gözlemleyen kimse 

c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse 

d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse  

 

32. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli 

değildir? 

 

a) Tenim 

b) Yelemlem 

c) Cuhfe 

d) Zât-ü ırk 

 

33. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat 

mahallidir? 

 

a) Yemen cihetinden gelenlerin  

b) şam cihetinden gelenlerin 

c) Mısır cihetinden gelenlerin 

d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin 

34. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden 

biridir? 

 

a) Niyet etmek 

b) Dil ile niyet etmek  

c) İhram yasaklarına riayet etmek 

d) İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılmak 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden 

değildir? 

 

a) Sünnet tavaf  

b) Nafile tavaf 

c) İhsar tavafı  

d) Adak tavafı 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi “teyamün” kavramının 

tanımıdır? 

 

a) Tavafı Kabe’nin sağından yapmak  

b) Uğurlu ve bereketli saymak 

c) Karşılıklı yemin etmek 

d) Mikata Yemen cihetinden gelmek. 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın 

tanımıdır? 

 

a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf 

b) Umre’de yapılan tavaf 

c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf 

d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından 

değildir? 

 

a) Kabe’yi sola alarak yapmak 

b) Belirli vakitte yapmak 

c) Yürüyerek yapmak 

d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden 

biridir? 

 

a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak  

b) Müvâlât  

c) Hervele yapmak  

d) Teyamün 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır? 

 

a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak 

b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak 

c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak 

d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek  

 



41. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden 

değildir? 

 

a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra 

ara vermeden yapmak 

b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak 

c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak 

d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak  

 

42. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli 

olmasının şartlarından biridir? 

 

a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak 

b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak  

c) Vakfeyi niyet ederek yapmak 

d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin 

geçerli olmasının şartlarından değildir? 

 

a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak  

b) Hac için ihramlı olmak 

c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak 

d) Arafat vakfesini yapmış olmak 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin 

sünnetlerinden biridir? 

 

a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak 

b) Arafat vakfesini yapmış olmak 

c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak 

d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi 

Müzdelife’de geçirmek  

 

45. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir? 

 

a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri 

b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri 

c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri 

d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri 

 

46. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi doğrudur? 

 

a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her 

birine 7’şer taş atılır 

b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve 

Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü 

cemrelerden her birine 7’şer taş atılır 

c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü 

günleri toplam 21 taş atılır 

d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve 

Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü 

cemrelerden her birine 7’şer taş atılır  

 

47. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın 

geçerlilik şartlarından biri değildir? 

 

a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak 

b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak 

c) Taşları sağ el ile atmak 

d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat 

kendisinin atması 

 

48. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın 

mekruhlarından biri değildir? 

 

a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak 

b) Mekke’den toplanan taşları atmak  

c) Temiz olmayan taşları atmak 

d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak 

 

49. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi 

sona ermez? 

 

a) Koku sürünme yasağı  

b) Dikişli elbise giyme yasağı  

c) Cinsel ilişki yasağı  

d) Tırnak kesme yasağı 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır? 

 

a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta 

vakfeye yetişememesi 

b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde 

olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan 

ihramdan çıkması 

c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi 

d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması 

 

51. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin 

şartlarından biridir? 

 

a) Vekilin erkek olması 

b) Vekile haccın farz olması 

c) Vekilin zengin olması  

d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması 

 

52. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Dem 

b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek 

c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır 

vermek 

d) Her hangi bir cezası gerekmez 

 

 

 

 



53. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Dem 

b) Sadaka  

c) Bedene 

d) Her hangi bir cezası gerekmez 

 

54. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir? 

 

a) Dem 

b) Bir sadaka-i fıtır vermek 

c) Hiç biri 

d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek 

 

55. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini 

yapmamanın cezası nedir? 

 

a) Bedene 

b) Dem 

c) Sadaka 

d) Ceza gerekmez 

 

56. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel 

ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir 

b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan 

kimseye bedene cezası gerekir 

c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye 

bedene cezası gerekir 

d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan 

kimseye bedene cezası gerekir 

 

57. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne 

zaman îfa edilir? 

 

a) Mina günlerinde îfa edilir 

b) Bayram günlerinde îfa edilir 

c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir 

d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir  

 

58. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate 

çıkılmaz? 

 

a) Mescid-i Aksa  

b) Mescid-i Harem 

c) Mescid-i Hayf  

d) Mescid-i Nebevî 

 

 

 

 

 

 

59. “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri 

arasındaki kısımdır 

b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki 

kısımdır  

c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki 

kısımdır 

d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım 

 

60. “Eyyam-ı teşrik” hangi günlerdir? 

 

a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir 

b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir 

c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir 

d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir 

 

61. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden 

hangisi doğrudur? 

 

a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler 

taşlanır 

b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler 

taşlanır 

c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler 

taşlanır 

d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta 

cemreler taşlanır 

 

62. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı 

gerektirir? 

 

a) Mikatı ihramsız geçmek 

b) Bir elin dört tırnağını kesmek 

c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak 

d) Veda tavafını abdestsiz yapmak 

 

63. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün 

tanımıdır? 

 

a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının 

kalkmasıdır 

b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının 

kalkmasıdır 

c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır 

d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır 

 

 

 

 

 

 

 

 



64. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini 

dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir? 

 

a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha 

az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir 

b) Dem gerekir 

c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi 

gerekir 

d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara 

bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza 

gerekmez 

 

65. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının 

tanımıdır? 

 

a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır 

b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır 

c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan 

bölgenin adıdır 

d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır 

 

66. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden 

değildir? 

 

a) Rükn-ü Yemânî  

b) Rükn-ü Irâkî 

c) Rükn-ü şâmî  

d)Rükn-ü İbrahim 

 

67. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır? 

 

a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta 

vakfeye yetişememesi 

b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde 

olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan 

ihramdan çıkması 

c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi 

d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması 

 

68. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır? 

 

a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak 

b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak  

c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek 

d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SİYER VE AHLAK 

 

69. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü 

yıldır 

b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası 

Hz. Hamza’nın öldüğü yıldır 

c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu 

Talib’in öldüğü yıldır 

d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in 

öldüğü yıldır 

 

70. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki 

cümlelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina 

hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine 

“Birinci Akabe Biatı” denir 

b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina 

hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine 

“Birinci Akabe Biatı” denir 

c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina 

hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine 

“Birinci Akabe Biatı” denir 

d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina 

hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine 

“Birinci Akabe Biatı” denir 

 

71. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de 

Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı 

antlaşmanın maddelerinden değildir? 

 

a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar 

b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde 

yaşayacaklar 

c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa 

diğer taraf bu sulhu tanıyacak 

d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel 

olunmayacak 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış 

antlaşmasının maddelerinden değildir? 

 

a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak 

b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi 

birini himayelerine alabilecekler 

c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra 

ziyaret edecekler 

d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa 

Müslüman bile olsa geri verilecek, fakat 

Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa geri 

istenmeyecek 

 

 

 



73. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir? 

 

a) Hicri 7 / Miladi 628  

b) Hicrî 7 / Miladî 630 

c) Hicrî 8 / Miladi 627  

d) Hicri 8 / Miladi 628 

 

74. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Mescid-i Nebevî  

b) Mescid-i Haram 

c) Mescid-i Kuba  

d) Mescid-i Kıbleteyn 

 

75. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede 

kılmıştır? 

 

a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda 

b) Ranuna vadisinde 

c) Mescid-i Nebevî’de 

d) Mescid-i Kuba’da 

 

76. Aşağıdakilerden hangisi “sabır” kavramının 

anlamlarından değildir? 

 

a) Zorluklar karşısında direnç ve sebat göstermek 

b) İbadetlerde devam ve sebat göstermek 

c) Haramlardan kaçınma konusunda dirayet 

göstermek 

d) Karşılaşılan her türlü baskı ve saldırı karşısında 

tahammül göstermek 

 

77. Aşağıdakilerden hangisi “Ben güzel ahlakı 

tamamlamak için gönderildim” hadisi ile ilgili 

değildir? 

 

a) Peygamberimiz (a.s.)’ın tebliğ ettiği İslam, son 

semavî dindir 

b) İslam ahlakı, en mükemmel ahlaktır 

c) Ahlakı zayıf olanın imanı da zayıftır 

d) Güzel ahlaktan maksat Kur’ân ahlakıdır 

 

78. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-

habâis” aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Alkollü içkiler  

b) Faiz 

c) Zina  

d) Namuslu kadınlara zina isnadı 

 

 

 

 

 

 

VI. BEŞERİ İLİŞKİLER 

 

79. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac 

görevi sırasında çevresi ile uyumlu olabilmesi için 

gerekli davranışlardan biri değildir? 

 

a) Temkinli ve ölçülü olmak  

b) Güven telkin etmek 

c) Kul haklarına riayet etmek  

d) Sigara içmemek 

 

80. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin 

hac görevi sırasında duygu ve düşüncelerini  

iyi aktarabilmesi için gerekli hususlardan değildir? 

 

a) Az ve öz konuşmak 

b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak 

c) Görevlerini aksatmadan yürütmek 

d) Anlaşılır ve sade konuşmak 

 

81. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde 

yüklenilen sorumluluklardan değildir? 

 

a) Mâlî sorumluluk  

b) Vicdani sorumluluk 

c) Dini sorumluluk  

d) Hukukî sorumluluk 

 

82. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı 

değildir? 

 

a) Yakın çevre  

b) Doğal çevre  

c) Aile çevresi  

d) Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri 

 

83. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri 

düzenleyen kurallar değildir? 

 

a) Adâb-ı muaşeret  

b) Gelenek ve görenekler 

c) Din, ahlak ve hukuk  

d) Bilimsel ve felsefî kurallar 

 

VII. GENEL KÜLTÜR 

 

84. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin 

simgelerindendir? 

a) EU 

b) İLO 

c) UN 

d) NL 

 

 

 



85. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere 

süreci hangi tarihte başlayacaktır? 

 

a) 3 Ekim 2006  

b) 3 Ekim 2005 

c) 13 Ekim 2005  

d) 13 Ekim 2006 

 

86. Suudi Arabistan’ın başkenti aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Mekke 

b) Medine 

c) Cidde 

d) Riyad  

 

87. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte 

kurulmuştur? 

 

a) 3 Mart 1925  

b) 3 Mart 1924 

c) 3 Nisan 1920  

d) 30 Mart 1924 

 

88. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 16 

üyeden oluşur  

b) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 

üyeden oluşur  

c) Din İşleri Yüksek Kurulu, 12’si seçimle, 4’ü 

Diyanet İşleri Başkanınca belirlenen 16 üyeden oluşur 

d) Din İşleri Yüksek Kurulu, 10’u seçimle, 6’sı 

Diyanet İşleri Başkanınca belirlenen 16 üyeden oluşur 

 

89. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden oluşur? 

 

a) 450 

b) 550 

c) 500 

d) 400 

 

90. 19 Mayıs 1919 tarihinde ne oldu? 

 

a) Sivas kongresi yapıldı  

b) Erzurum Kongresi yapıldı 

c) Atatürk Samsun’a çıktı  

d) Mondros mütarekesi yapıldı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEVAP ANAHTARI (A) 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. d 

6. b 

7. d 

8. a 

9. d 

10. b 

11. c 

12. a 

13. d 

14. b 

15. a 

16. d 

17. b 

18. a 

19. b 

20. d 

21. a 

22. d 

23. d 

24. c 

25. b 

26. d 

27. c 

28. d 

29. a 

30. b 

31. c 

32. a 

33. d 

34. b 

35. c 

36. a 

37. c 

38. c 

39. b 

40. d 

41. c 

42. b 

43. a 

44. d 

45. a 

46. d 

47. c 

48. b 

49. c 

50. b 

51. d 

52. c 

53. b 

54. c 

55. b 

56. a 

57. d 

58. c 

59. b 

60. a 

61. b 

62. a 

63. b 

64. a 

65. c 

66. d 

67. a 

68. b 

69. c 

70. a 

71. d 

72. c 

73. a 

74. c 

75. a 

76. d 

77. c 

78. a 

79. d 

80. c 

81. a 

82. b 

83. d 

84. a 

85. b 

86. d 

87. b 

88. c 

89. b 

90. c 

91. a 

92. b 

93. c 

94. a 

95. d 

96. c 

97. b 

98. a 

99. c 

100.b  

  

 


