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SINAVLA İLGİLİ HUSUSLAR 
 

Değerli Görevlilerimiz  

Sınav başlamadan önce aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okumanızı tavsiye eder, başarılar              
dileriz. 

* Bu sınav, Başkanlığımızın yurtdışı teşkilatında din görevlisi olarak görevlendirilecek elemanları 
belirlemek üzere yapılmaktadır. 

* Sınavda başarılı olanlar bilahare sözlü sınava çağrılacaklardır. 

* Soru kitapçığının kapak kısmındaki bilgiler ile cevap kağıdının sol üst kısmında bulunan “Adı-
Soyadı, Unvanı, İmza ve Sınav Tarihi” bölümünün yer aldığı alanları tükenmez kalemle; cevap 
kağıdındaki diğer kısımları ise kutucukların dışına taşmadan kurşun kalemle işaretleyiniz. 

* Cevap kağıtlarını katlamayınız ve işaretlemeler sırasında kağıdın özelliğini kaybetmemesine ve 
yırtılmamasına özen gösteriniz. 

* Cevap kağıdındaki yanlış işaretlemeleri silerken, yumuşak silgi ile tamamen silinmesine ve doğru 
kabul edilen şıkkın işaretlenmesine dikkat ediniz. 

* Hangi soru kitapçığı verilmişse, cevap kağıdında onunla ilgili kutuyu işaretleyiniz. 

* İl, ilçe plakası kodunu mutlaka doldurunuz.   

* “Unvan kodu” bölümünü boş bırakınız. 

* “Kurum sicil numarası” bölümüne, 8 haneli olan sicil numaranızı doğru olarak işaretleyiniz. 

* “ T. C. Kimlik numarası” bölümüne; nüfus cüzdanınızda yazılı olan numarayı doğru ve eksiksiz 
olarak kodlayınız. Zira tek numaranızın yanlış kodlanması bile kağıdınızın yanlış değerlendirilmesine 
sebep olacaktır. 

* Cevap kağıdını sağ üst kısmında bulunan “Adı” ve “Soyadı” ile ilgili kodlu kısımlara; ad ve soya-
dınızı, her kareye bir harf gelecek şekilde yazdıktan sonra, altındaki kutucukları da, ilgili harfe ait 
kutucuğa denk gelecek şekilde işaretleyiniz. 

* Sizlere dağıtılan soru kitapçığındaki her bir soruyu dikkatlice okuyup, doğru seçeneğinizi cevap 
kağıdına kurşun kalemle, belirgin bir biçimde ve daire içini dolduracak şekilde işaretleyiniz, birden 
fazla cevap şıkkı işaretlemeyiniz. 

 

ÖRNEK KODLAMA 
 

        =  Yanlış kodlama,    =  Yanlış kodlama,         = Yanlış kodlama,       = Doğru kodlama, 
 

* Birden fazla seçeneğin seçilmesi veya işaretlenen seçeneğin belirgin olmaması halinde, bu soruya 
verilen cevap geçersiz sayılacaktır. 

* Sınav süresi 150 dakikadır. Test usulü halinde hazırlanmış bu sınavda 100 soru mevcut olup, her 
bir sorunun değeri 1 (bir) puandır. Değerlendirmede sadece doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Yanlış 
cevaplar, doğruları götürmeyecektir. 

* Sınavı tamamladıktan sonra cevap kağıdınızı soru kitapçığı ile birlikte sınav komisyonuna teslim 
ediniz. Teslim esnasında size gösterilen tutanağı imzalayınız . 
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1. Aşağıdakilerden hangisi tefsirde muksir 
(çok görüş bildiren) kişilerden biri değil-
dir? 
 
a-Züheyr b. Ebû Sulmâ       
b-Abdullah b. Abbâs      
c-Abdullah b. Mes’ûd     
d-Ali b. Ebî Tâlib 
 
 
2. Tefsirin tedvini (yazılı hale getirilmesi) 
hangi ilmin içinde başlamıştır? 
 
a-Felsefe      
b-Tarih          
c-Hadis         
d-Nahiv 
 
3. Genel karakteristiği pek çok nakil ve 
haberlere yer vermek olan tefsir tarzı aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 
 
a-Dirâyet (rey) tefsiri      
b-Rivâyet  (me’sur) tefsiri    
c-İlmî tefsir    
d-İşârî tefsir 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi en meşhur dirâ-
yet (rey) tefsirlerinden biri ve yazarıdır? 
 
a-Ebu’l-Berekât en-Nesefî-Medâriku’t-Tenzîl     
b-Et-Taberî-Câmiu’l-Beyân   
c-El-Begavî- Meâlimu’t-Tenzîl               
d-İbn Kesîr-Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm 

 
5. “Nefislerinizdekini açığa vursanız da, 
gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya 
çeker” (Bakara, 2/284)  ayeti ile “Allah bir 
kimseyi/bir nefsi ancak gücünün yettiği 
şeyle yükümlü kılar.” ayeti (Bakara, 2/286)  
arasında ne tür bir ilişki olduğu düşünüle-
bilir.  
 
a-Sebep-sonuç 
b-Atıf 
c-Anlam birliği 
d-Nesih 
 
 
 

6. Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, 
“Eğer dünya hayatını ve onun süsünü isti-
yorsanız, gelin size mut’a vereyim ve sizi 
güzelce bırakayım.” (Ahzâb, 33/28); “Ey 
Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak, 
Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen 
kendine haram ediyorsun? Allah çok bağış-
layandır, çok merhamet edendir.” (Tahrîm, 
66/1) 
Yukarıdaki ayetler sırasıyla, tahyîr /ilâ ve 
tahrîm olaylarıyla ilgili olarak inmiştir. Bu 
ayetler indiği sırada Allah Resulü’nün nasıl 
bir ruh hali içinde olduğu söylenebilir. 
 
a-Mutlu  c-Huzurlu 
b-Üzgün  d-Umutsuz 
 
7. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka 
ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni 
bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah 
onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.” 
(Enbiyâ, 21/22) ayeti Allah’ın varlığı ile 
ilgili hangi delile işaret etmektedir? 
 
a-Teselsülün imkânsızlığı     
b-Burhân-ı temânu’         
c-Nizâm      
d-İmkân 
 
8. Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer 
kültürlerden, İslamiyet’e giren rivayetlere ne 
ad verilmektedir? 
 
a-Hurafat   c-İsrailiyyat  
b-Kıssa   d-Emsâlu'l-Kur'an 
 
9. 

ما المؤمنون الذين إذا ذآر اهللا وجلت قلوبهم إن
وعلى  وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا

 ربهم يتوآلون
 
Yukarıda geçen ayette (Enfâl, 8/2) mü-
minlerin hangi özelliğinden bahsedilme-
mektedir?  
 
a-Kalbinin Allah anıldığında ürpermesi 
b-Rabbine tevekkül etmesi  
c-Allah’ın ayetleri okunduğunda imanının 
artması 
d-Allah’ın çokça anılması   
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10. Aşağıdakilerden hangisi, râvileri dini-
ahlaki tutumları ile hafıza ve algı gücü 
açısından ele alan “cerh ve’t-ta’dil” değer-
lendirmelerinde cerh nedeni olarak kullanı-
lan “metâ’inu ‘aşare” kriterlerinden olup,   
râvinin “adalet”i ile ilgili olarak kullanıl-
maz?  

 
a- Kizbur’râvi   
b- Vehmu’r-râvi    
c- Cehaletu’r-râvi   
d- Fısku’r-râvi    

 
11. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin ko-
nularına göre tasnif edildiği eserlerden 
değildir? 

 
a- Müsned   
b- Musannef    
c- Sünen   
d- Câmi‘    
 
12. Aşağıdakilerden hangisi isnâdında ko-
pukluk (inkıta) olan hadis çeşitlerinden  
değildir? 

 
a- Mu‘allak Hadis    
b- Mürsel Hadis    
c- Mu‘dal Hadis   
d- Münker Hadis    
 
 
13. 

 اْلَمْسِجِد َمَساِجَد َثَالَثِة ىِإَل ِإالَّ الرَِّحاُل ُتَشدُّ َال
  وسلم عليه اهللا صلى الرَُّسوِل َوَمْسِجِد ، اْلَحَراِم

 اَألْقَصى َوَمْسِجِد
 
Yukarıdaki hadiste belirtilen Mescid-i 
Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Ak-
sa ile ilgili olarak ne yapılması önerilmek-
tedir?   
 
a-Buralarda Namaz kılınması 
b-Tamir ve bakımlarının yapılması 
c-Ziyaret edilmeleri 
d-Kutsal sayılmaları 
 
 
 
 

14. 
 ، الظََّمُأ ِإالَّ ِصَياِمِه ِمْن َلُه َلْيَس َصاِئٍم ِمْن َآْم

  السََّهر ِإالَّ ِقَياِمِه ِمْن َلُه َلْيَس َقاِئٍم ِمْن َوَآْم
 

Yukarıdaki hadisin ana konusu ne olabilir? 
 
a-İbadetlerde devamlılığın esas olması 
b-İbadetlerin toplumsal faydaları 
c-Oruç ve namaz ibadetinin belli vakitlere 
mahsus olması 
d-İbadetlerde ihlâs ve samimiyetin esas 
olması 
 
15. 

 اهللا صلى اللَِّه َنِبىَّ َأْعَلُم َال : َقاَلْت َعاِئَشَة َعْن
 َصلَّى َوَال َلْيَلٍة ِفى ُآلَُّه اْلُقْرآَن َقَرَأ وسلم عليه

     َلْيَلًة
 َرَمَضاَن َغْيَر َآاِمًال َشْهًرا َصاَم َوَال الصُّْبِح ِإَلى

 
Yukarıdaki hadisten Allah Resulü’nün 
ibadetlerini nasıl yaptığı sonucu çıkarılabi-
lir? 
 
a-Sürekli şekilde 
b-Bazı gecelerde 
c-Bütün geceyi ibadete ayırarak 
d-Gecenin bir kısmını ibadete ayırarak 
 

 
 
 

16. Aşağıdaki hadis metninde Allah Resu-
lü, namazını hangi durumda kısa tuttuğun-
dan bahsetmektedir?  

 
 وسلم عليه اهللا صلى النَِّبىِّ َعِن َقَتاَدَة َأِبى َعِن
 ، ِفيَها ُأَطوَِّل َأْن ُأِريُد الصََّالِة ِفى وُمَألُق ِإنِّى َقاَل

 َآَراِهَيَة َصَالِتى ِفى َفَأَتَجوَُّز ، الصَِّبىِّ ُبَكاَء َفَأْسَمُع
 ُأمِِّه َعَلى َأُشقَّ َأْن

 
a-Ramazan aylarında 
b-Savaş durumunda 
c- Çocuk ağlaması duyduğunda  
d- Yolculukta 
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17. Yemâme savaşında pek çok Kur’an 
hafızı şehit düştüğünde Hz. Ömer’in Halife 
Ebû Bekir’e önerisi ile başlayan faaliyete 
ne ad verilir? 
 
a-Kur’an’ın hıfzı 
b-Kur’an’ın istinsahı 
c-Kur’an’ın cem’i 
d-Kur’an’ın teksiri 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki 
ayetlerin tertibine ilişkin bir terimdir? 
 
 a-Tesbitî 
b-Tenzilî 
c-Tevkifî 
d-Temsilî 
 
19. Kur’ân-ı Kerim’in besmele ile başla-
mayan suresi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a-Tevbe 
b-Enfal 
c-Buruc 
d-Zümer 
 
20. Kur’an’ın taklit edilemez dil ve üslup 
özelliklerini ifade eden terim aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 
a-İtnâb  c-İcâz 
b-İsar  d-Secî 
 
 
21. Muavvizeteyn olarak anılan sureler 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a-Bakara-Nisa 
b-Enfal-Tevbe 
c-Yusuf-Yunus 
d-Felak-Nas 
 
22. Kur’an’ın bir benzerinin getirilemeye-
ceğini ifade eden ve müşriklere meydan 
okuyan ayetlere ne ad verilir? 
 
a- Tahaddi ayetleri  
b-Hadari  ayetler 
c-Medeni ayetler 
d- Muhkem ayetler 

23. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın 
Mekke döneminde inen surelerinin genel 
özelliklerinden biri değildir? 
 
a-Mekke döneminde inen sureler daha çok 
vezinlidir. 
b-Tartışma, hikâye, vaat, tehdit gibi husus-
lar üslûbu belirler 
c-Kasemle başlayanları vardır. 
d-Miras hükümlerinden bahseder 
 
24. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın ta-
nımı içinde yer alan anahtar kavramlardan 
biri değildir? 
 
a-Tilâvetiyle teabbüd olunması   
b-Ebu’l-Esved tarafından harekelenmiş 

olması  
c-Cebrâil vasıtasıyla inmiş olması 
d- İ‘câz özelliği     
      
25. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıraat-
leri arasındaki farklardan değildir? 
 
a-Harflerin mahreçleri 
b-Noktalama ve hareke farkları 
c- Surelerin uzunluk ve kısalığı  
d- Med, kasr, vasl gibi hususlar 
 
 
 
26. Aşağıdakilerden hangisi bir kıraatin 
doğru kabul edilmesi için ileri sürülen şart-
lardan biri değildir? 
 
a-Arapçaya uygun olma 
b-Tevatür 
c-Osman mushafının hattına uygun olma 
d-Buhari’nin Sahih’inde zikredilmesi 
 
27.  “Kur’an’ın zahirine, şer’a ve akla ay-
kırı olmaması gerekir” sözüyle anlatılmak 
istenen tefsir tarzı hangisi olabilir? 
 
a-Fıkhî tefsir 
b-İşâri tefsir 
c-Ahkâm tefsiri 
d-Kelamî tefsir 
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28. Aşağıdaki surelerden hangisi 
Kur’andaki tertibe göre daha öndedir? 
 
a-Hicr 
b-Meryem 
c-Tevbe 
d-Sâd 
 
29. Birden fazla manaya gelen, manası 
açık olmayıp manasında kapalılık bulunan, 
açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere ne ad 
verilir? 
 
a-Muhkem 
b-Nâsih 
c-Zâhir 
d-Müteşâbih 
 
30. Aşağıda bazı tefsirler ve yazarları ve-
rilmiştir. Buna göre hangisi doğru bir eş-
leştirme değildir? 
 
a-“Câmiü’l-Beyân an Tefsîri’l-Kur’ân”- 
Taberî 
b-“ Medârikü’t-Tenzîl”- Zemahşerî  
c-“Mefâtihü’l-Gayb”-Fahreddîn Râzî 
d-“Rûhu’l-Beyân”-Alûsî 
 
 
 
31. İslâm tarihinde mihne olayları olarak 
anılan Kur’anla ilgili tartışmaların odak 
noktasındaki sorun nedir? 
 
a-Hangi surelerin Mekkî ve Medenî olduğu 
b-Surelerin tertibi meselesi 
c-Kur’an’ın yazıya geçirilip geçirilemeye-
ceği 
d-Kur’an’ın yaratılmış olup olmadığı 
 
32. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan 
şeylerden biri değildir? 
 
a-Gülmek 
b-Yönünü kıbleden çevirmek 
c-Konuşmak 
d-Ağızdaki pirinç tanesini yutmak 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi sâhib-i özrün 
tanımıdır ? 
 
a-Bir organı yaralanıp üzerinde sargı bezi 
bulunan kişi 
b-Kendisinden tam bir namaz vakti sürekli 
olarak abesti bozan bir akıntı gelen ve daha 
sonra da her namaz vaktinde hiç olmazsa 
bir kez akıntısı tekrarlanan kişi 
c-Abdest organlarından birisi olmayan kişi 
d-Kendisinden bir namaz eda edecek kadar 
süre içerisinde kan ya da akıntı gelen kişi 
 
34. Aşağıdakilerden hangisi abdesti boz-
maz? 
 
a-Bayılmak 
b-Namazda iken kendi duyacağı kadar 
gülmek 
c-Fahiş mübâşeret 
d-Pıhtı halinde kan parçası kusmak 

 
 

35. Mest üzerine mesih müddeti ne zaman 
başlar? 
 
a-Abdest alınıp mest ayağa giyildiği zaman 
b-Ayağa mest giyildikten sonra kılınan ilk 
namazı müteakip 
c-Ayağa mest giyilirken alınan abdest bo-
zulduğu andan itibaren 
d-Abdest bozulduktan sonra mest üzerine 
ilk mesh verdiği andan  
 
36.   “Namaza niyet ederken, niyeti dil ile 
telaffuz etmek ….. dır” 
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi gelmelidir? 
 
a-Farz  
b- Vacip  
c- Sünnet 
d- Müstehap 
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37. Sahib-i Tertibin tanımı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 
a-Üzerinde on vakit kaza namazı borcu 
olan kişi 
b-Kazaya kalan namazlarının toplam sayısı 
beş vakti geçmeyen kişi 
c-Altı veya daha fazla namaz borcu olan 
kişi 
d-Kazaya kalmış namaz vakti sayısını ha-
tırlamayan kişi 
 
38. Aşağıdakilerden hangisini imam yap-
masa bile cemaat yapar? 
 
a-Kaide-i ûlâ 
b-Tilâvet secdesi 
c-Sehiv secdesi 
d-Teşrik tekbirleri 
 
39. Aşağıdakilerden hangisi Cuma nama-
zının farz olmasının şartlarından biri de-
ğildir? 
 
a-Hür olmak 
b-Namazdan önce hutbe okumak 
c-Sağlıklı olmak 
d-Mukim olmak 
 
40. Aşağıdakilerden hangisi cenaze nama-
zının vacibidir? 
 
a-Birinci tekbirden sonra “sübhaneke” 
okumak 
b-Selam vermek 
c-Cenaze duası okumak 
d-Dört defa tekbir almak  

  
41. Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisine 
imsâk vaktinden önce niyet edilmesi gere-
kir? 
 
a-Ramazan orucu 
b-Nafile oruç 
c-Vakti belirtilmiş adak orucu 
d-Keffaret oruçları  
 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangi durumdan dola-
yı oruç bozulur, sadece kaza gerekir? 
 
a-Enfiye çekmek 
b-Ağza giren kar tanesini kendi iradesi ile 
yutmak 
c-Zeytin çekirdeği yutmak  
d-Unutarak yiyip içmek 
 
43. Ramazanın son on gününde itikafa 
girmenin hükmü aşağıdakilerden han-
gisidir? 
 
a-Kifâye olarak sünneti müekkededir. 
b-Müstehaptır 
c-Farz-ı kifâye 
d-Vaciptir 

 
44. Günümüzde oruç keffareti ödemedeki 
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a-Altmış fakiri doyurmak, giydirmek, iki 
ay aralıksız oruç tutmak 
b-Altmış bir gün oruç tutmak, altmış fakiri 
doyurmak veya  giydirmek 
c-Aralıksız iki ay oruç tutmak,  altmış faki-
ri doyurmak veya  giydirmek 
d-İki ay oruç tutmak, altmış fakiri doyur-
mak,  giydirmek 
 
45. Yüz yirmi koyunu olan bir Müslüman 
zekât olarak kaç koyun verecektir? 
 
a- 3 koyun 
b- 1 koyun 
c- 2 koyun 
d- 4 koyun 
 
46. Toprak mahsullerinden elde edilen  
ürünler için verilen zekâta fıkıh dilinde ne 
ad verilir? 
 
a-Harac 
b-Sadaka 
c-Öşür 
d-Zeâmet 
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47. Bir kimsenin kıra gömüp yerini hatır-
lamadığı mala ne ad verilir? 
 
a-Mal-i Dımâr 
b-Emvâli Bâtine 
c-Emvâli Zahire 
d-Lukata 
 
48. Aşağıdakilerden hangisine zekat veri-
lemez, fakat sadaka verilebilir? 
 
a-Yolcular 
b-Fakir öğrenciler 
c-Borçlular 
d-Gayri Müslimler 
 
49. Aşağıdakilerden hangisi haccın asli 
vaciplerinden biri değildir? 
 
a-Müzdelife’de vakfe yapmak 
b-Safa ile Merve arasında say yapmak 
c-Remy-i cimar  
d-Kudüm tavafı yapmak 
 
50. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın 
sahih olmasının şartlarından biri değildir? 
 
a-Taşların cemrelere el ile atılması 
b-Atılan taşların nohuttan büyük fındıktan 
küçük olması 
c-Taşların her birinin teker teker atılması 
d-Taşların belirli bir vakitte atılması 
 
51. Aşağıdakilerden hangisi ihram yasakla-
rından biri değildir? 
 
a-Tıraş olmak 
b-Tırnak kesmek 
c-Banyo yapmak 
d-Güzel koku sürünmek 

 
52. Aşağıdaki kusurlardan hangisi kur-
banlık bir hayvanın kurban olmasına engel 
değildir? 
 
a-Memesinin ucunun kesilmiş olması 
b-Dilinin çoğunun kesilmiş olması 
c-Burulmuş olması  
d-Kuyruğunun üçte birinden fazlasının 
kopmuş veya kesilmiş olması 

53. Hükmün kendisine bağlanması ve üze-
rine hüküm bina edilmesi insanlara bir 
fayda sağlayan veya onlardan bir zararı 
gideren, fakat muteber veya geçersiz sayıl-
dığına dair belirli bir delil bulunmayan 
durumlar” olarak tarif edilen fıkıh usulü 
terimi aşağıda-kilerden hangisidir? 

 
a-Kıyas c-İstishâb  
b-İstihsan d-Mesâlih-i Mürsele 
 
54. Aşağıda sayılan maddelerden hangisi 
organ naklinin caiz olma şartlarından biri 
değildir? 
 
a-Zaruret halinin bulunması (hastanın ha-
yatını veya hayatî bir uzvunu kurtarmak 
için, bundan başka çaresi olmadığının tes-
pit edilmesi)  
b-Organı alınan ve kendisine organ nakli 
yapılacak kişilerin Müslüman olmaları 
c-Organ veya dokusu alınacak kişinin sağ-
lığında (ölmeden önce) buna izin vermiş 
olması ve bu işlemin yapıldığı esnada öl-
müş olması; eğer sağ ise alınacak organ 
veya dokunun hayatî bir organ olmaması. 
d-Alınacak organ veya doku karşılığında 
menfaat sağlanmaması, hiçbir şekilde ücret 
alınmaması. 
 
55. İslam’da harama, kötü ve zararlı sonuç-
lara vasıta olan davranışların yasaklanması, 
kötülüğe, mefsedete götüren yolların kapa-
tılması anlamına gelen fıkıh usulü kavramı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a-İstihsan 
b-İstislâh (Mesâlih-i Mürsele) 
c-Sedd-i Zerâi 
d-İstishâb 
 
56. Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in  bir insan olması 
itibariyle yaptığı,  Allah’ü Teâlâ’dan bir  tebliğ 
veya Allah’ın dinini açıklama niteliği taşıma-
yan beşeri fiillerine ne ad verilir ? 
 
a-Müstehap 
b-Müekked Sünnet 
c-Gayr-i Müekked Sünnet 
d-Zevâid Sünnet 
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57.“Mahreçleri bir sıfatları ayrı olan 
harfler birbirine uğrarsa ……… denilir.” 
Yukarıdaki cümlede boş  bırakılan bölüme 
aşağıdaki terimlerden hangisi yazılmalıdır? 
 
a-İdğam-ı mütekaribeyn 
b-İdğamı-ı mütecaniseyn 
c-İdğamı-ı misleyn 
d-İdğamı-ı bilağunne 

 
ِلَمِن اْرَتضٰى   ,  ِاْرِجع۪ٓي ِالٰى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّةۚ  .58

ُمْشِفُقوَن َخْشَيِته۪ ِمْن َوُهْم  
Âyetlerinde (Ra) harfi nasıl okunur? 
 
a-Kalın  c-Hem ince hem kalın 
b-İnce  d-İnce okumak evladır 

 
59. Âyetlerde durulması veya geçilmesi 
gerektiğini belirten işaretlere ne ad verilir?  
 
a-Vakıf  c-İmâle 
b-Secâvend  d-Kati 
 
60. “Ğunnenin bekasıyla birlikte izhar ile 
idğam arasında şiddetten uzak bir hal ve 
keyfiyettir”.  Bu tarif aşağıdakilerden han-
gi tecvid kuralını ifade etmektedir? 
 
a- İşmâm 
b- İdğam 
c- İhfa 
d- İklâb 

 
61.  Âdiyât Sûresi’nin  “   ِانَّ َربَُّهْم ِبِهْم َيْوَمِئٍذ 
-âyetinde altı çizili olan kısma tec    ”َلَخب۪يٌر
vitte ne ad verilir? 

 
a-İdğam-ı mealğunne 
b-İdğam-ı bilağunne 
c-İdğam-ı mütekaribeyn 
d-İhfa-i şefevi   
 
62. İslam Dini’nin inanç esasları aşağıdaki-
lerden hangisini içermez? 
 
a-Meleklerin varlığını kabul etmek 
b-Peygamberlerin nesep bakımından say-
gınlığını kabul etmek 
c-Öldükten sonra dirilmeyi kabul etmek 
d-Kutsal kitaplara iman etmek 

63. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşün-
cesinde bilginin kaynaklarından biri olarak 
kabul edilemez? 
 
a-Duyu organları 
b-Akıl 
c-Haber/Vahiy 
d-Kerâmet 
 
 
64. Mu’tezile mezhebine göre “mürtekib-i 
kebîre” nin hükmü aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 
a-Kafir olur 
b-Münafık olur 
c-İmandan çıkar fakat kafir olmaz 
d-İmanı zayıflar 
 
 
65. İslam itikadına göre aşağıdaki ifadeler-
den hangisi söylenemez? 
 
a-İman ve küfür kişinin kendi eylemi de-
ğildir 
b-İman ve küfür insanın kaderi değildir 
c-İman ve küfür kişinin kendi eylemidir 
d-Ehl-i kıble tekfir edilemez 
 
66. Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde 
vurgulanmakta olan Allah’ın sıfatlarından 
değildir? 
 
a-Tek olması 
b-Her şeye kâdir olması 
c-Denginin bulunmaması 
d-Doğmamış olması 

 
67. Aşağıda sayılanlardan hangisi bizi Al-
lah’ın varlığı inancına götüren delillerden 
sayılmaz? 
 
a-Kudret 
b-Hüdûs 
c-Kemâl 
d-İbdâ ve İllet-i Gâiyye 
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68. Aşağıdakilerden hangisi “Taabbudi” 
kelimesini tanımlamaktadır? 
 
a-Zamana ve şekle bağlanmış ibadetler 
b-Tasavvuf yoluna girme süreci 
c- Anlamı sadece Allah tarafından bilinen 
emirler  
d- Nefsin isteklerini azaltmak için yapılan 
mücadele 
 
69. Haram’ın rızık olmadığı görüşünü ileri 
süren mezhep hangisidir? 
 
a-Ehl-i sünnet 
b-Maturîdî 
c-Kaderiyye 
d-Mutezile 
 
70. İslam tarihinde hadis öğretimi ve tetki-
ki amacıyla kurulmuş olan ilk medrese 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a-Nuriyye medresesi 
b-Nizamiye medresesi 
c-Muradiye medresesi 
d-Dâru’l-Hadis 
 
71. İslam medeniyetinde sosyal yardım-
laşma ve dayanışma amacına yönelik ola-
rak geliştirilmiş en önemli kurum aşağıda-
kilerden hangisidir? 
 
a-Ahilik teşkilatı 
b-Dâru’ş-şifâ 
c-Vakıf 
d-Kervansaray 
 
72. Selçuklular döneminde Bağdat, Nişa-
bur, Isfahan, Rey, Merv, Belh, Herat ve 
Musul gibi büyük merkezlerde kurulmuş 
olan medreselere genel olarak ne ad veril-
mektedir? 
 
a-Sahn-ı semân medresesi 
b-Nizâmiye medresesi 
c-Medresetü’l-kudât 
d-Ezher medresesi 
 
 

73. Ahmet Yesevi tarafından Türkçe olarak 
hece vezniyle ve halkın anlayacağı seviye-
de yazılan eserin adı aşağıdakilerden han-
gisidir? 
 
a- Divân-ı Lügati’t -Türk 
b- Kutatgu Bilig 
c- Divân-ı Yesevi 
d- Divân-ı Hikmet 
 
74. Ahîlerin el kitabı olan ve daha çok ah-
laki kurallar ve psikolojik öğretiler içeren 
eserlere ne ad verilmektedir? 
 
a-Fütüvvetnâme 
b-Pendnâme 
c-Gazavatnâme 
d-Surnâme  
 
75. Aşağıdakilerden hangisi hadis lügati 
niteliğindeki eserlere verilen genel isimdir? 
 
a-Müşkilü’l- Hadis 
b-Garibü’l-Hadis  
c-İlelü’l-Hadis 
d-Muhtelifül- Hadis 
 
76. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman 
Türk devletidir? 
 
a-Gazneliler  c-Karahanlılar 
b-İhşitler  d-İdil (Volga) 
 
77. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muham-
med’in peygamberliği ile ilgili özellikle-
rinden birisi değildir? 
 
a-Ümmiliği 
b-İlahi vahye muhatap olması 
c-Kendisine hikmet verilmesi 
d-Bazı işlerinde insanlarla istişare etmesi 
 
78. Nübüvvetin on ikinci yılında (621) 
gerçekleştirilen birinci Akabe biatında ha-
zır bulunan Medinelilerin sayısı aşağıdaki-
lerden hangisidir?  
 
a- 12  c- 75 
b- 6  d- 13 
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79. Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan 
ilk muharebe aşağıdakilerden hangisidir? 

 
a-Kurayzaoğulları Gazvesi 
b-Tebük Muharebesi 
c- Mute Savaşı  
d-Herakliyus Muharebesi  
 
80. Hz. Peygamberin Ka’be’de sesli olarak 
Necm suresini okuması üzerine orada bu-
lunan müşriklerin dinledikleri Kur’an’ın 
tesiriyle secde edip sonra da “Biz putları-
mızın övüldüğünü zannederek secde ettik” 
dediklerini konu edinen olay aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 
a-Hılfu’l-Fudul c-Beni Kurayza 
b-Garanik  d-Bi’ri Maûne 
 
81. Aşağıdaki ikili guruplardan hangisi Hz. 
Peygamberin damadı olan halifelerdir? 
 
a-Hz. Ali- Hz. Osman 
b-Hz. Ebu Bekir- Hz. Ali 
c-Hz. Osman- Hz. Ömer 
d-Hz Ali- Hz. Ömer 
 
82. “Ridde Savaşları” denilinde aşağıdaki-
lerden hangisi akla gelmektedir? 
 
a-Huneyn Gazvesi 
b-Hayberin Fethi 
c-Benî Kureyza gazvesi 
d-Hz. Ebubekirin halife olduğu yıl yaptığı 
ilk gazveler 
 
83. Atatürk’ün önderliğinde yapılan köklü 
değişimlere ne ad verilir? 
 
a-İnkılap  c-Islahat 
b-Reform  d-Demokrasi 
 
84. Osmanlı Devleti’nde toplum ile ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 
 
a-Tek bir milletten oluşur 
b-Birçok milletten oluşur 
c- Çeşitli milletler ve inançlardan oluşur 
d-Toplum milliyet esasına göre şekillen-
miştir. 

85.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dev-
leti’nde gerileme ve çöküş ile ilgili eko-
nomik neden değildir? 
 
a-Kapitülasyonlar 
b-Sanayi devrimi 
c-Ticaret antlaşmaları 
d-Uluslararası ilişkilerde yalnız kalma 
prensibi  
 
86.   III. Selim hangi yenileşme hareketini 
gerçekleştirmiştir? 
 
a-Islahat Fermanı 
b-I. Meşrutiyet 
c-Nizam-i Cedit  
d-II. Meşrutiyet 
 
87.  Mustafa Kemal hangi savaş öncesinde 
TBMM’den başkomutanlık yetkisini almış-
tır? 
 
a-II. İnönü  c-I. İnönü 
b-Sakarya  d-Büyük Taarruz 
  
88. Türkiye’de iç turizme katılan kişi sayısı 
1950 yılından günümüze yaklaşık 30 kat 
artmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu 
artış üzerindeki etkisi en azdır? 
 
a-Ulaşım olanaklarının artması 
b-Turistik değerlerin tanıtımının artması 
c-Eğitim düzeyinin yükselmesi 
d-Sağlık hizmetlerinin gelişmesi  
           
89. Türk tarihinin ilk yazılı eseri aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 
a-Ergenekon Destanı 
b- Uygur Kitabeleri 
c-Orhun Kitabeleri 
d-Kırgız Destanı 
 
90.  Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki 
en etkili dış kuvvettir? 
 
a-Akarsular           
b-Buzullar          
c-Dalgalar 
d-Rüzgarlar             
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91.   Türkiye'deki ovaları, kıyı ovalar ve iç 
ovalar olmak üzere ikiye ayırmak müm-
kündür. Buna göre aşağıdaki Karadeniz 
Bölgesi ovalarından hangisi kıyı ovasıdır? 
 
a-Merzifon Ovası  c-Erbaa Ovası  
b- Taşova   d-Düzce Ovası 
 
92. Yahudi inancına göre, Hz. Musa’nın 
tebliğ ettiği dinin temel ilkeleri ‘On 
Emir’dir. Aşağıdakilerden hangisi On 
Emir’den biri değildir? 
 
a-Tanrının adını boş yere ağzına almaya-
caksın 
b-Öldürmeyeceksin 
c-Faizcilik yapmayacaksın 
d-Zina yapmayacaksın 
 
93. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Kilisele-
rinden değildir? 
 
a-Anglikan Kilisesi 
b-Kıptî Ortodoks Kilisesi 
c-Rus Ortodoks Kilisesi 
d-Sırp Ortodoks Kilisesi 
 
94. Martin Luther öncülüğündeki Hıristi-
yan Reform Hareketi Milâdî hangi yüzyıl-
da başladı? 
 
a-15. Yüzyıl  c-16. Yüzyıl 
b-14. Yüzyıl  d-13. Yüzyıl 
 
95. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in 
en eski / en temel yazılı kaynağıdır? 
 
a-Tao Te King 
b-Vedalar 
c-Adi Granth 
d-Talmud 
 
96. Aşağıdaki kişilerden hangisi Türki-
ye’deki Gayrimüslim dini cemaat lideri / 
temsilcisi değildir? 
 
a-2. Mesrob Mutafyan  
b-İsak Haleva 
c-3. Şenude 
d-1. Bartholomeos 

97. Medeniyetler İttifakı Forumu’nun ikin-
cisi 6–7 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul'-
da yapıldı. Bir Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
projesi olan Medeniyetler İttifakı’nın 
eşbaşkanlığını hangi iki ülkenin başbakan-
ları yapmaktadır? 
 
a-Türkiye-İtalya 
b-İngiltere-İspanya 
c-Türkiye-Portekiz 
d- Türkiye-İspanya 
 
 
98. Amerika Birleşik Devletleri Devlet 
Başkanlığı görevine yirmi Ocak’ta başla-
yan Barack Obama, 7 Nisan’da İstanbul’da 
çeşitli dinlerin temsilcileriyle görüştü. 
Bunlardan tek başına, baş başa, ikili olarak 
görüştüğü dini lider aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 
a-İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı 
b-Ermeni Patriği Vekili Aram Ateşyan  
c-İstanbul Rum Patriği 1. Bartholomeos 
d-Türkiye Musevîleri Hahambaşısı İsak Haleva 
 
99. Bu yıl Kutlu Doğum Haftası süresince 
programlarda işlenen ana konu aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 
a-Rahmet Peygamberi ve Aile 
b-Hz. Peygamber ve Adalet 
c-İslâm Medeniyetinde Birlikte Yaşama 
Deneyimi 
d-Hz. Peygamberin Hicreti 
 
100. Danimarka Başbakanı, Hz. Peygambere 
dair karikatürlerin 2005’te Jylland-Posten ga-
zetesinde, 2008 Şubat’ında Danimarka’nın 17 
gazetesinde tekrar yayımlanması karşısında 
‘dinî değerlere hakaret’ yerine ‘basın özgürlü-
ğü’nü öncelediğini belirterek İslâm dünyasında 
büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu vb. sebeplerle 
geçen ay NATO Genel Sekreterliği adaylığına 
Türkiye’nin karşı çıktığı Danimarka Başbakanı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a-Jose Luis Rodriguez Zapatero 
b-Jan- Peter Balkenende 
c-Silvio Berlusconi 
d-Anders Fogh Rasmussen 



2009 CEVAP ANAHTARI  (A) 
1 A  51  C 
2 C  52 C 
3 B  53 D 
4 A  54 B 
5 D  55 C 
6 B  56 D 
7 B  57 B 
8 C  58 A 
9 D  59 B 
10 B  60 C 
11 A  61 D 
12 D  62 B 
13 C  63 D 
14 D  64 C 
15 D  65 A 
16 C  66 B 
17 C  67 A 
18 C  68 C 
19 A  69 D 
20 C  70 A 
21 D  71 C 
22 A  72 B 
23 D  73 D 
24 B  74 A 
25 C  75 B 
26 D  76 D 
27 B  77 D 
28 C  78 A 
29 D  79 C 
30 B  80 B 
31 D  81 A 
32 D  82 D 
33 B  83 A 
34 B  84 C 
35 C  85 D 
36 D  86 C 
37 B  87 B 
38 D  88 D 
39 B  89 C 
40 B  90 A 
41 D  91 A 
42 C  92 C 
43 A  93 A 
44 C  94 C 
45 B  95 B 
46 C  96 C 
47 A  97 D 
48 D  98 C 
49 D  99 A 
50 B  100 D 

 


