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1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz
kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler
için kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Ehl-i Hak
b) Ehl-i Kıble
c) Ehl-i Hibre
d) Ehl-i Takva

2. Zaman ve maddenin ebedîliği
görüşünü benimseyenlere verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meşşâiyyun
b) İşrâkıyyun
c) Dehriyyûn
d) Muattıla

3. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin,
inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve
davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

a) Münafık
b) Fasık
c) Müşrik
d) Tekfir

4. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın
zati sıfatlarından biridir?

a) Hayat
b) Kıdem
c) İlim
d) Tekvin

5. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan,
Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli
mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?

a) Hamel-i arş
b) Mukarrebun ve İlliyyûn
c) Münker ve Nekir
d) Kiramen Katibîn

6. Kur’ân’da ismi anıldığı halde
peygamber mi, veli mi oldukları konusunda
bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar
aşağıdakilerden hangileridir?

a) Üzeyir, İlyas, Lut
b) Zülkifl, Lokman, Hud
c) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
d) Zülkarneyn, Elyesa, İdris

7. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın
zati sıfatlarından biri değildir?

a) Vücud
b) Basar
c) Beka
d) Kıdem

8. Bir dinin bilginleri arasındaki yorum
farklarından meydana gelen görüşleri
benimsemenin karşılığı aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

a) Tarikat
b) İhtilaf
c) Mezheb
d) İcma

9. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye
kadar devam edecek hayatın karşılığı
aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

a) Ebedi hayat
b) Berzah
c) Beyt-i Mamur
d) A’raf

10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi
peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri
değildir?

a) İsmet
b) Metanet
c) Fetanet
d) Tebliğ

11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy
ne zaman gelmeye başlamıştır?

a) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
b) M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
c) M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
d) M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
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12. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve
cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması
aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

a) İ’câz
b) Îcâz
c) Veciz
d) Mu’ciz

13. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Mekkî bir sure vardır?

a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne,
c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm
d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran

14. Medine’de son inen sure hangisidir?

a) Kadr suresi
b) Mümtehıne suresi
c) Nâs suresi
d) Nasr suresi

15. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait
olmayan bir nitelik vardır?

a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr
b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir
d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir

16. “Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği
yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve
haber hangi Kur’ân kavramı ile ifade edilir?

a) Ayne’l-yakîn
b) Hakka’l-yakîn
c) Ilme’l-yakin
d) Kitabü’n-ma’lûm

17. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait
olmayan bir nitelik vardır?

a) Mecîd, Ruh, Kitap,
b) Mübarek, Furkan, Zikr
c) Mübîn, Kerîm, Azîm
d) Azîz, Hakîm, Muhît

18. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip,
delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı
hangisidir?

a) Ayet
b) Sure
c) Mucize
d) Burhan

19. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en
uzun ve en kısa sureleri hangileridir?

a) Al-i İmran, Kevser
b) Bakara, İhlâs
c) Al-i İmran, İhlâs
d) Bakara, Kevser

20. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe
göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet
sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç
tanedir?

a) 6666
b) 6616
c) 6316
d) 6236

21. Borcu ve aslî ihtiyaçları dışında altmış
bir koyunu olan kimsenin zekât olarak kaç
koyun vermesi gerekir?

a) Bir koyun
b) İki koyun
c) Bir koyun ve değerinin yarısı kadar para
d) Bir koyun ve altı aylık bir kuzu

22. Abdest, gusül veya teyemmümle
giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi
kavram ifade eder?

a) Habis
b) Hades
c) Necis
d) Habes

23. Aşağıdakilerden hangisi namazın
rükünlerinden biri değildir?

a) Kıyam
b) Setr-i avret
c) Rükû
d) Kıraat
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24. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş
yeri doğru olarak tamamlar?

“Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan
sünnet namazlara …… sünnetler denir.”

a) Regaib
b) Zevaid
c) Revatip
d) Fevait

25. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş
yeri doğru olarak tamamlar?

“Peş peşe…….vakit veya daha fala namazı
kazaya kalmamış olan kimseye sahib-i tertip
denir.

a) beş
b) altı
c) on
d) on iki

26. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin
seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti
ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki
kavramlardan hangisi kullanılır?

a) Vatan-ı asli
b) Vatan-ı ikame
c) Vatan-ı sükna
d) Vatan-ı sefer

27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?

a) Kaza namazları belirli vakitlerde kılınır.
b) Kaza namazları ile meşgul olmak nafile

namaz ile meşgul olmaktan daha iyidir.
c) Kaza namazları üç kerahet vaktinin

dışında her zaman kılınabilir.
d) Sabah namazından sonra güneş doğuncaya

kadar kaza namazı kılınabilir.

28. Cenaze namazı en az kaç kişi ile
kılınabilir?

a) Üç kişi
b) On beş kişi
c) Bir kişi
d) İki kişi

29. Aşağıdakilerden hangisi için nezir söz
konusu değildir?

a) Namaz
b) Hac
c) Abdest
d) Sadaka

30. Hanefi mezhebine göre
aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem
kaza hem de kefaret gerektirir?

a) Az miktarda tuz yemek
b) Çok miktarda kil yemek
c) Vitamin iğnesi yaptırmak
d) Buruna ilaç çekmek

31. “İhtilaf-ı metalia itibar edilir, yani
dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan
Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde
görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi
müçtehide aittir.

a) Ebu Hanife
b) İmam Şafiî
c) İmam Malik
d) İmam Ahmed b. Hanbel

32. Kamerî ayların 13, 14 ve 15.
günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Âşûrâ
b) Eyyam-ı bîd
c) Reyyan
d) Visal

33. Aşağıdakilerden hangisi oruç
tutmamayı mubah kılan hallerden biri
değildir?

a) Hastalık ve yolculuk
b) Hamilelik ve emzikli olmak
c) Yaşlılık ve şiddetli açlık-susuzluk
d) Ağır hastalara bakıcılık yapmak
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34. “Vaktinde tutulmayan bir Ramazan
orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir
Ramazanın gelmesi halinde kaza ile birlikte
ayrıca fidye vermek de gerekir” görüşü hangi
müçtehide aittir?

a) İmam Ebu Hanife
b) İmam Şafiî
c) İmam Muhammed
d) İmam Ebu Yusuf

35. “Başlanan nafile ibadetlerin
tamamlanması vacip olmadığı için
tamamlanmadan bozulan nafile orucun
kazası gerekmez” görüşü hangi müçtehide
aittir?

a) İmam Ebu Hanife
b) İmam Şafiî
c) İmam Muhammed
d) İmam Ebu Yusuf

36. “Hac veya umre maksadıyla
Mekke’ye gitmekte olan bir kimsenin mikat
mahallini ihramlı olarak geçmesi……”
cümlesindeki boş yere aşağıdaki kelimelerden
hangisinin konulması cümleyi doğru olarak
tamamlar?

a) Farzdır
b) Müstehaptır
c) Sünnettir
d) Vaciptir

37. “İki kanama arasındaki kesinti
temizlik sayıldığından, âdet halindeki kadının
kanaması kısa bir süre durursa kanamanın
durduğu süre içinde kadın temiz sayılır,
gusledip ibadetlerini yapması gerekir”
şeklinde ifade edilen görüş, aşağıda sıralanan
mezheplerden hangisine aittir?

a) Mâlikî
b) Şafiî
c) Hanefi
d) Hanbelî

38. Şafii, Malikî ve Hanbelî
mezheplerine göre ceza ödemelerinde
muhayyerlik, aşağıda sıralanan hangi ihlaller
için söz konusudur?

a) Mikat mahallini ihramsız geçmek
b) Cinsel ilişkide bulunmak ve koku

sürünmek
c) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak ve

tırnak kesmek
d) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak,

cinsel ilişkide bulunmak ve tırnak kesmek

39. “Umre tavafının son üç şavtını veya
daha azını abdestsiz olarak yapan kimse,
abdestsiz yaptığı her şavt için bir sadaka
verir” görüşü kime aittir?

a) Ebu Hanife
b) Ebu Yusuf
c) İmam Züfer
d) İbn Nüceym

40. “Bilmeyerek, yanılarak veya
unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve
cinsel ilişkide bulunmak gibi yararlanma
(istimta’) türünden olan yasakları ihlal eden
kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere
aittir?

a) Şafiî ve Hanbelî
b) Zahirî
c) Mâlikî ve Zahirî
d) Hanefî

41. “İhramlı kişinin eşini şehvetle
öpmesi, okşaması, sarılıp kucaklaması
boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü
hangi mezhebe aittir?

a) Mâlikî
b) Hanefî
c) Hanbelî
d) Hiçbiri
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42. İhrama girerken ileride
karşılaşılacak hastalık, düşman veya para
kaybetme gibi yola devamı engelleyecek bir
durumun ortaya çıkması halinde, kurban
kesmeksizin ihramdan çıkmayı şart koşmak,
hangi mezhebe aittir?

a) Hanefî
b) Malikî
c) Hanbelî
d) Zahirî

43. Ziyaret tavafını yapmadan
memleketine dönen kimse, bu eksikliği
gidermek için aşağıda belirtilenlerden
hangisini yapmalıdır?

a) Bedene kesmelidir
b) Dem kesmelidir
c) Birine vekâlet vererek bu tavafı

yaptırmalıdır
d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı

yapmalıdır

44. Kurban Bayramının üçüncü günü
Minâ’dan ayrılmaya ne denir?

a) Kudum-u evvel
b) Tahallül-ü evvel
c) Nefr-i evvel
d) Tahallül-ü sânî

45. “…… mezheplerine göre ömürde bir
defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş
yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak
tamamlar?

a) Şafiî ve Mâlikî
b) Mâlikî ve Hanbelî
c) Şafiî ve Hanbelî
d) Hanefî ve Mâlikî

46. “Hanefî mezhebine göre; bir kimse
kendisine haccetmek farz olduğu yıl hacca
gitmek üzere yola çıkar da haccı
tamamlamadan ölüm yatağına düşerse
ölmeden önce vasiyette bulunması….”

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şıklardan
hangisi doğru olarak tamamlar?

a) Farzdır
b) Farz değildir
c) Maddî gücü varsa farzdır
d) Şarttır

47. Üzerine hac farz olduğu halde bu
görevi îfa edemeden ölen bir kimsenin çocuğu
babasının yerine vekaleten hac yapması
halinde aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru
olur?

a) Ölen kimse vasiyette bulunmuşsa hac
görevi yerine gelmiş olur.

b) Hac görevi yerine gelmiş olur.
c) Hac görevi yerine gelmiş olmaz.
d) Hac yapması için yetecek miktarda para

bırakmış ise hac görevi yerine gelmiş olur.

48. “Bir kimsenin bedel olarak bir
başkasının yerine hac yapabilmesi için kendi
adına daha önce hac yapmış olması gerekir”
hükmü mezheplerden hangisine aittir?

a) Şafiî ve Hanbelî
b) Hanefî
c) Malikî
d) Zahirî

49. “Eğer bir kimse hac yapmak üzere
yola çıkmış, yolda ölmüş ve vasiyet etmiş ise
vekâleten hac yapacak kişinin, ölenin
memleketinden gönderilmesi gerekir” görüşü
aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Ebu Yusuf
b) İmam Şafiî
c) İmam Muhammed
d) Ebu Hanife

50. “Nafile hacda vekâletin geçerli
olabilmesi için vekilin kendi adına farz haccı
yapmış olması gerekir” görüşü kime aittir?

a) İmam Şafiî
b) Ebu Hanife
c) İmam Malik
d) İmameyn

51. “İhramlı kimsenin evlenmesi veya
evlendirilmesinde herhangi bir sakınca
yoktur” görüşü kime aittir?

a) İmam Şafiî
b) İmam Malik
c) İmam Ahmed b. Hanbel
d) İmam Ebu Hanife ve İmameyn
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52. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya
mubah değildir?

a) Kokusuz sabun kullanmak
b) Tavşan avı yapmak
c) Balık tutmak
d) Kümes hayvanlarını kesmek

53. Aşağıdaki kelimelerden hangisi
“Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?

a) İhsar
b) Mevat
c) Fevat
d) Taksir

54. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac
ile ilgili değildir?

a) Mizab
b) Mikat
c) Mis’ât
d) Metaf

55. “Hac aylarından önce ihrama
girilebilir” görüşü kime aittir?

a) İmam Şafiî
b) İmam Ahmed ibn Hanbel
c) Ebu Hanife ve İmameyn
d) Davud ez-Zahirî

56. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın
doğduğu dönem Arap Yarımadasında inanç
mozaiğine işaret etmez?

a) Manihaizm
b) Hıristiyanlık
c) Putperestlik
d) Haniflik

57. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Peygamber’e süt emzirmemiştir?

a) Amine binti Vehb
b) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
c) Halime binti Ebi Züeyb
d) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Esed

58. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?

a) Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken
evlendi.

b) Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr
dağındaki Hira mağarasında geldi.

c) İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk
yaşında idi.

d) Hz. Peygamber Kâbe hakemliği
yaptığında otuz beş yaşında idi.

59. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı
anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden
hangileridir?

a) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
b) Zeynep, Fatıma ve Rukıye
c) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım
d) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm

60. “Hz. Peygamberin hicreti…yılında
gerçekleşti” cümlesindeki boş yeri aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru olarak tamamlar?

a) Birci Akabe görüşmesinden sonra 622
b) İkinci Akabe görüşmesinden sonra 622
c) Üçüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
d) Dördüncü Akabe görüşmesinden sonra 622

61. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını
nerede ve ne zaman yapmıştır?

a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında

62. Asker sayısı az olsun, çok olsun,
çarpışma olsun veya olmasın Hz.
Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad
verilir?

a) Cihad
b) Seriye
c) Gazve
d) Kıta
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63. Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında
Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte
Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de
yerine kimi vekil bıraktı?

a) Abdullah b. Zeyd
b) Abdullah ibn Ümmi Mektum
c) Abdullah b. Zübeyr
d) Abullah b. Ziyad

64. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı
ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625
yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Nadîroğulları
b) Kaynukaoğulları
c) Kureyzaoğulları
d) Evs Kabilesi

65. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen
Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?

a) İranlılara karşı
b)Yahudilere karşı
c) Bizanslılara karşı
d) Müşriklere karşı

66. Güzel huyların bir parçası olarak
akrabalık, dostluk, arkadaşlık haklarının
korunması ve gözetilmesinin karşılığı olan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Doğruluk
b) Vefa
c) Cömertlik
d) Hüsn-ü zan

67. Gizli düşmanlık beslemek anlamına
gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nifak
b) Haset
c) Kin
d) Dedikodu

68. Aşağıdakilerden hangisi insanlara
karşı hem büyüklük taslamamayı hem de
hafifliğe ve zillete düşmemeyi ifade
etmektedir?

a) Vakar
b) Barış
c) Şükür
d) Emanet

69. Aşağıdakilerden hangisi başkasının
sahip olduğu nimeti kıskanmayı ve bu nimetin
o kimsenin elinden gitmesini istemeyi ifade
etmektedir?

a) Hırs
b) Haset
c) Nifak
d) Husumet

70. Aşağıdakilerden hangisi fert ve toplum
huzurunu bozmaya yönelik olumsuz
davranışları ifade etmektedir?

a) Savaş
b) barış
c) Fesat
d) Zulüm

71. “Suudi Arabistan Krallığı, İslam
ülkeleri dışişleri bakanları tarafından ……
şehrinde … yılında alınan karar gereğince hac
kotası uygulamaktadır.”

Yukarıdaki boşlukları doğru olarak
dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstanbul, 1979
b) Mekke, 1984
c) Amman, 1987
d) Kahire, 1994

72. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi
“Bakanlıklar Arası Hac Ve Umre Kurulu”
üyesi değildir?

a) Maliye Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı
c) Adalet Bakanlığı
d) İçişleri Bakanlığı
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73. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi yıldan
itibaren umre organizasyonu düzenlemeye
başlamıştır?

a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 1994

74. Aşağıda özellikleri belirtilen
acentelerden hangisi Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında
müstakil olarak hac ve umre organizasyonu
düzenleyebilir?

a) A grubu seyahat acentesi
b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde

olan acente
c) Uluslar arası IATA belgesi olan acente
d) Hiç biri

75. Suudi Arabistan’da ülkemiz hac
organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan hac
idare merkezi başkanlığı görevini
aşağıdakilerden hangisi yapar?

a) Diyanet İşleri Başkanı
b) T. C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi
c) Hac Dairesi Başkanı
d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

76. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez
teşkilatında, “Kurullar” hariç kaç tane
birim/başkanlık vardır?

a) 8
b) 9
c) 10
d) 11

77. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl
görev yapmak üzere seçilirler?

a) 7 yıl
b) 5 yıl
c) Ömür boyu
d) Emeklilik yaşına kadar

78. Türkiye’nin en büyük üç gölü
hangileridir?

a) Van gölü - Eğirdir gölü - Beyşehir gölü
b) Tuz gölü - Van gölü - Beyşehir gölü
c) İznik gölü - Beyşehir gölü -Van gölü
d) Van gölü - Eğirdir gölü - Akşehir gölü

79. Osmanlı döneminde divanda büyük
davalara bakan, kadı ve müderrisleri atayan
devlet görevlisinin unvanı hangisidir?

a) Sadrazam
b) Vezir-i azam
c) Kazasker
d) Kâdî’l-kudat

80. Ülkemizde halen görev başında
bulunan hükümette başbakan hariç kaç
bakan vardır?

a) 25
b) 24
c) 22
d) 23

81. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu üyeleri nasıl atanır?

a) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları
arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve
bakanlar kurulu kararı ile

b) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları
arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve
başbakanın imzası ile

c) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları
arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili
bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının imzası ile

d) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları
arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili
bakan ve başbakanın imzası ile

82. Milli mücadelenin çekirdeğini
oluşturan, daha sonra Türkiye Büyük Millet
Meclisi hükümetine dönüşen ve Mustafa
Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk fiilî kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuvay-ı Milliye
b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi
d) Heyet-i Temsiliye
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83. Trakya bölgesinde egemen olan
başlıca doğal bitki örtüsü hangisidir?

a) Bozkır/Step
b) İğne yapraklı ormanlar
c) Yayvan yapraklı ormanlar
d) Maki

84. En önemli demir üretim merkezi
hangi ilimiz veya ilçemizdedir?

a) Karabük ilindedir.
b) Hatay ili İskenderun ilçesindedir.
c) Sivas ili Divriği ilçesindedir.
d) Konya ili Ereğli ilçesindedir.

85. Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi
sıcak rüzgârlar değildir?

a) Yaz Poyrazı - Samyeli
b) Keşişleme - Kıble
c) Lodos - Samyeli
d) Poyraz – Karayel

86.

ھل یمكن ان نتصل بمكتب البعثة  التركیة في 
ةمنطقال

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
metnin doğru çevirisidir?

a) Bölgedeki Türk heyeti bürosuna ulaşabilir
miyiz?

b) Bölgedeki Türk heyeti bürosuna telefon
edebilir miyiz?

c) Bölgedeki Türk Okuluna ulaşmamız
mümkün müdür?

d) Bölgedeki Türk Okuluna telefon edebilir
miyiz?

87. Aşağıdakilerden hangisi, “Burada
hangi işlemleri yapacağız?” cümlesinin doğru
çevirisidir?

a) ت ھنا؟ااٰسنكمل أیة إجر
b) ؟ت سنكمل ھنا ا اٰأیة إجر
c) ت ھنا سنكمل ؟ا اٰأیة إجر
d) ؟تا اٰسنكمل ھنا أیة إجر

88.

صلى اهللا علیھ وسلم وقت ألھل المدینة ذا إن النبي
م الجحفة وألھل نجد قرن المنازل االحلیفة وألھل الش

وألھل الیمن یلملم ھن لھن ولمن أتى علیھن من غیرھن 
ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حیث 

أنشأ حتى أھل مكة من مكة

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
hadisin doğru çevirisidir?

a) “Peygamber (s.a.v) Zülhuleyfe’yi
Medinelilerin, Cuhfe’yi Şamlıların, Karnü’l-
Menâzil’i Necidlilerin, Yelemlem’i de
Yemenlilerin mikat yeri olarak kabul etti. Bu
sayılan yerler, buralarda yaşayanlar ile buraların
yerlisi olmayıp da hac veya umreden gelmiş
olanların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke
arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta
Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.”

b) “Peygamber (s.a.v) Medineliler için
Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler
için Karnü’l-Menâzil’i ve Yemenliler için
Yelemlem’i mîkat olarak belirledi. Bu sayılan
yerler, buralarda yaşayanlar ile buraların yerlisi
olmayıp da hac veya umreden gelmiş olanların
mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke arasında
bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta
Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.”

c) “Peygamber (s.a.v) Medineliler için
Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler
için Karnü’l-Menâzil’i ve Yemenliler için
Yelemlem’i mîkat olarak belirledi. Bu sayılan
yerler, buralarda yaşayanlar ile buraların yerlisi
olmayıp da hac veya umre yapmak için gelmiş
olanların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke
arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta
Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.”

d) “Peygamber (s.a.v) Zülhuleyfe’yi
Medinelilerin, Cuhfe’yi Şamlıların, Karnü’l-
Menâzil’i Necidlilerin, Yelemlem’i de
Yemenlilerin mikat yeri olarak kabul etti. Bu
sayılan yerler, buralardan geçenler ile buraların
yerlisi olmayıp da hac veya umreden gelmiş
olanların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke
arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta
Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.”



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2008 YILI DİN GÖREVLİLERİHAC TEST SINAVI

Hac Dairesi Bilgi İşlem 10

89. Aşağıdakilerden hangisi, “Bu adrese
nasıl giderim?” cümlesinin doğru çevirisidir?

a) كیف اذھب الي ھذا العنوان

b) كیف نذھب ھذا العنوان
c) كیف نصل ھذا المحل
d) عنوان كیف أغادر ھذا ال

90.

نسیت بطاقة التطعیم في الحقیبة
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki

cümlenin doğru çevirisidir?

a) Yemek kartımı çantamda unuttum.
b) Aşı kartını çantamda unuttum.
c) Aşı kartını çantada unuttum.
d) Yemek kartımı çantada unuttum.

91. Aşağıdakilerden hangisi, “Bana
alerji tedavisi için bir ilaç verir misin?”
cümlesinin doğru çevirisidir?

a) أعطني دواء من فضلك ضد الحرقان
b) أعطنا دواء من فضلك ضد الحساسیة
c) ضد الحساسیة أعطني دواء من فضلك
d) أعطني دواء من فضلك ضد الصداع

92. Aşağıdakilerden hangisi, “Hasta
yoğun bakımdadır” cümlesinin doğru
çevirisidir?

a) لمریض في قسم العنایة المركزیةا
b) لمریض في قسم العیادة المركزةا
c) لمریض في قسم الفحص المركزیةا
d) لمریض في قسم العنایة المركزةا

93.

بّني .شاحنة .مسلوق لحم .محشي .رئة

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir?

a) Akciğer, haşlama et, dolma, kamyon,
kahverengi.

b) Akciğer, kahverengi, kamyon, dolma,
haşlama et.

c) Akciğer, dolma, haşlama et, kamyon,
kahverengi.

d) Akciğer, dolma, haşlama et, otobüs,
küçük oğul.

94. Aşağıdakilerden hangisi “Bu odanın
anahtarını istiyorum” cümlesinin doğru
çevirisidir?

a) الشقةهھذرید مفتاح أ
b) أرید مفاتیح ھذه الغرفة
c) غرفةأرید مفتاح ھذه ال
d) أرید مكنسة ھذه الغرفة

95. Aşağıdakilerden hangisi “Odamızın
kliması bozuktur, tamiri gerekiyor”
cümlesinin doğru çevirisidir?

a) مكیف غرفتنا عطالن یجب تصلیحھ
b) مكیف شقتنا یتعطل یجب تشغیلھ
c) مكیف غرفتنا خربان یجب تسكینھ
d) ف شقتنا عطالن یلزم تسكینھمكی

96. Vatandaşlarla sosyal ilişkilerde
aşağıdaki yöntemlerden hangisi ön sırayı
almalıdır?

a) Makam ve mevki
b) Saygı ve güler yüz
c) Uzaklık ve yakınlık
d) Zenginlik ve fakirlik
97. Öfke ve problemle gelen bir hacıya

karşı nasıl bir tavır alınmalıdır?

a) Şikâyeti dinlenmeli ve yardımcı
olunmalı

b) Davranışına misliyle karşılık verilmeli
c) Konu üst mercilere intikal ettirilmeli
d) Bulunduğu yerden uzaklaştırılmalı

98. İki hacı arasındaki tartışmaya tanık
olunduğunda öncelik sırasına göre aşağıdaki
ifadelerden hangisini kullanmak daha uygun
olur?

a) Kutsal mekânlarda oldukları
hatırlatılarak araları düzeltilmeli

b) Her ikisi de ikaz edilerek bir daha tekrar
etmemesi söylenmeli

c) Burası tartışma yeri değildir şeklinde
ikaz edilmeli

d) Müdahale edilmemeli
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99.Toplum içinde konuşurken aşağıdaki
kurallardan hangisine özen gösterilmelidir?

a) Şiir ve edebiyat diliyle konuşmalı
b) Şahsiyet yapmamaya dikkat etmeli
c) Muhatabı ikna etmek için örnekler

vererek uzun uzun konuşmalı
d) Kısa, öz ve uygun bir ses tonuyla

konuşmalı

100. Hac yolculuğu boyunca öncelik
sırasına göre uyulması gereken kural
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Örf ve adetlere uygun hareket etmeli
b) Arkadaşlık ve komşuluk haklarına riayet

etmeli
c) Herkes birbirine ikramda bulunmalı
d) Kimsenin işine karışmamalı.
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CEVAP ANAHTARI

1. B

2. C

3. D

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. B

10. B

11. A

12. B

13. C

14. D

15. B

16. C

17. D

18. A

19. D

20. D

21. A

22. B

23. B

24. A

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. A

31. B

32. B

33. D

34. B

35. B

36. D

37. A

38. C

39. D

40. A

41. D

42. C

43. D

44. C

45. C

46. B

47. B

48. A

49. D

50. A

51. D

52. B

53. C

54. C

55. C

56. A

57. D

58. B

59. A

60. C

61. C

62. C

63. B

64. A

65. C

66. B

67. C

68. A

69. B

70. C

71. C

72. C

73. A

74. D

75. C

76. B

77. D

78. B

79. C

80. B

81. A

82. D

83. A

84. C

85. D

86. B

87. B

88. C

89. A

90. C

91. C

92. D

93. C

94. C

95. A

96. B

97. A

98. A

99. D

100. B


