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DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI 

EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM ĠHTĠSAS KURSU GĠRĠġ SINAVI 

29 MAYIS 2011 Saat:14.00 

 

D Ġ K K A T 

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

sorumlularına baĢvurunuz. 

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

önce salon baĢkanına teslim ediniz. 

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

 
 

CEVAP KÂĞIDI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA 

   1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız iĢaretlemelerde kurĢun kalemden baĢka 

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

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

   3. YanlıĢ karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. 

 

 

TEST KĠTAPÇIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ 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, yanlıĢ cevaplarınız dikkate 

alınmayacaktır. 

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

karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 

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

kısmının BaĢkanlığımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar 

ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya baĢka bir amaçla 

kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin 

hazırlanmasındaki mali külfeti peĢinen kabullenmiĢ sayılır. 

 

 
LÜTFEN SINAV BAġLAMADAN TEST KĠTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. 

 
 



 B Kitapçığı 

 

4 

 

1. AĢağıda altı çizili cümlelerin hangisinin irabda mahalli yoktur? 

A. وأودُُب انُه أٌ اصُع انفهك 
B. وال رقشثىا انصالح وأَزى عكبسي 
C. واركشوا ئر أَزى قهُم 
D. ونزعهًٍ أَُب أشذ عزاثب 

 

ا واٌىزبة يف َذٖ سأَذ صَذ .2  cümlesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi denilemez? 

A. والكتاب في يده sıfat cümlesidir. 

B. زيدا sahibu‟l-haldır. 

C. والكتاب في يده mahallen mansubtur. 

D. زيدا mefuldur. 

 

3. AĢağıda verilen cümlelerden hangisinde nahiv hatası vardır?   

A.   جالعشش  س اثُبجبء   
B.  يشسد ثعشش ثُزب 
C.  جبء رغعخ  عشش سجال 
D.  دذي عششح ثُزب ئجبئذ  

 

اٌجغزبْ إىل ر٘جبا   .4  cümlesinde muttasıl merfu zamirin doğru te’kidi nasıldır?  

A. ئَٓبمهب 
B.   ًبك  
C. ًب كئَٓب  
D. أَزًب 

5. AĢağıdaki cümlelerin hangisi nahiv açısından yanlıĢtır? 

A. عشش دٌبجبء انشجم احل    

B. نجُذ انغبدط عششحسأَذ ا   

C. سأَذ انجُذ انغبدعخ عششح 
D. يشسد ثبنشجم انزبعع عشش  
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 ?cümlesinde altı çizili kısmın irabı aĢağıdakilerden hangisidir ٌىال اٌؼٍُ هلٍه إٌبط  .6

A. Mübtedadır, haberi mahzuftur. 

B. Faildir, fiili mahzuftur. 

C. Haberdir, mübtedası mahzuftur. 

D. Harfi cer ile mecrurdur. 
 

 ile kullanılmıĢ hali aĢağıdakilerden " مل " cümlesinin  اٌطبٌجبد َذسعٓ ىف اجلبِؼبد .7

hangisidir? 

A. ٍذسعرانطبنجبد مل  ىف اجلبيعبد      
B. انطبنجبد مل َذسعىا ىف اجلبيعبد  
C. انطبنجبد مل َذسعٍ ىف اجلبيعبد   
D. انطبنجبد مل رذسط  ىف اجلبيعبد 
 

8. “Kocası ölmüĢ kadın” ibaresinin Arapçası aĢağıdakilerden hangisidir? 

A. بيزىفبح صوجه  
B. بيزىىف عُه صوجه   
C. يزىىف عُهب صوجهب 
D.  يزىفبح عُهب صوجهب  
 

 cümlesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden ”   يف املذسعخ.......... عؼبد إخىح “ .9

hangisi gelmelidir? 

A. رذسط 
B. ًٓم  ع

C. بدعبدل  

D. ٍَذسع 
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10. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde münada’nın irabı yanlıĢ verilmiĢtir? 

A. َب عًُش 
B. َب أثى ثكٍش 
C. َب سجُم 
D. َب سجاًل 
 

11. AĢağıdakilerden hangisi altı çizili kısmın irabı hakkında doğrudur?  

 اٌزَٓ َٕمعىْ ػهذ اهلل ِٓ ثؼذ ُِثبلٗ وَمطؼىْ ِب أِش اهلل ثٗ أْ َىصً وَفغذوْ يف األسض

A. Ġsm-i mevsul, mukaddem mef'ûlün bih 

B. Ġsm-i mevsul, kasemin cevabı  

C. Ġsm-i mevsul, mef'ûlün bih 

D. Ġsm-i mevsul, Ģartın cevabı 

 

12. AĢağıdaki cümlelerden hangisinde (ّْ  ile baĢlayan kısmın i’rabtaki konumu (أ

diğerlerinden farklıdır? 

A. ٌّ َعهُىٌاهلل َعهى يب َغشوٌ ويب  أوال َعهًىٌ أ  
B. ٌّ انقىاعذ يف صالح انذَُب، وهى انفشد األِودُذ يف صالح اِخشح يانذٍَ يٍ اقى فثجذ أ  

C. ٌّ انُبط َُذٓجىَـه وَُقجهىٌ عهُه، وأَـه رو أثش فعبل فًٍُ َزعبيم يعهى وَعين أَّعب أ  

D. ٌْ ٌّ فال ََهُق أ انكزة دشاو وََكزة أيبيهى يثال َُعهِّى انزاليُز أ  
 

اِزؼزهُ ً٘ وصً املغبفشوْ اال .13  ibaresi hakkında aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Cümle muceb, istisna munkatı‟dır. 

B. Cümle muceb, istisna müferrağdır. 

C. Cümle gayrı muceb, istisna munkatı‟dır. 

D. Cümle gayrı muceb, istisna muttasıldır. 
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14.  “Kızları çalıĢkan olan bir öğretmen gördüm” cümlesinin Arapça karĢılığı 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

A.  سأَذ يعهًب جمزهذا ثُبهتب  
B. سأَذ ادلعهى جمزهذح ثُبهتب 
C. سأَذ يعهًب جمزهذح ثُبره 
D.  سأَذ يعهًب جمزهذح ثُـزه  
 

15. AĢağıdaki kelimelerden hangisi gayr-i munsariflik bakımından diğerlerinden 

farklıdır? 

A. صَُت  
B. هُىثشائ   
C. محذأ  
D. ًنُه 
 

16. AĢağıdaki harfi cerlerden hangisinde "  اعزذسان"  manası vardır? 

A. نُذ 
B. ٍنك 
C. ٌكأ 
D. نعم 
 

 ?cümlesinde müstesna minh hangisidir فششثىا ِٕٗ إال لٍُال ِٕهُ .17

A. يُهى 
B. قهُال  
C. يُه „deki zamir  

D. فششثىا fiilindeki cemi vav'ı  
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18. AĢağıdaki cümlede boĢ bırakılan yere haber olarak hangisi gelebilir? 

........وً املغٍّبد  

A. ٌخمهصزب 

B. خمهصزني 
C. خمهصبد 

D. ٍختهص  
 

19. AĢağıdaki Arapça cümlenin Türkçe karĢılığı seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiĢtir?  

يف رٕمُّالرـهُ ورجبُدي صَبساد األً٘ووزا اٌٖزشاَ وامٔلِزُشو ٌٍؼًّ جٓمبٔب طىاَي أَبَ اٌؼُذ ٌٍزُغري ػًٍ إٌبط   

A. Aynı Ģekilde tramvay ve metro, bayram günleri boyunca insanların ulaĢımlarını 

ve aile ziyaretlerindeki gidiĢ-geliĢleri kolaylaĢtırmak için çalıĢır.  

B. Aynı Ģekilde tramvay ve metro, bayram boyunca insanların ulaĢımlarını ve aile 

ziyaretlerindeki gidiĢ-geliĢleri kolaylaĢtırmak için ücretsiz çalıĢır. 

C. Aynı Ģekilde tramvay ve metro, bayram günleri boyunca insanların ulaĢımlarını 

ve aile ziyaretlerindeki gidiĢ-geliĢleri kolaylaĢtırmak için ücretsizdir.  

D. Aynı Ģekilde tramvay ve metro, bayram günleri boyunca insanların ulaĢımlarını 

ve aile ziyaretlerindeki gidiĢ-geliĢleri kolaylaĢtırmak için ücretsiz çalıĢır. 

 

20. AĢağıdaki cümleye anlam bakımından yakın olan cümle hangisidir? 

خبة ِٓ اعزخبس وال ٔذَ ِٓ اعزشبس وال افزمش ِٓ الزصذِب   

A. يٍ اقزصذ قزشيٍ اعزشبس وال ا خجميٍ اعزخبس وال  ٌيب دض   
B. يٍ اقزصذ عطميٍ اعزشبس وال  َئظيٍ اعزخبس وال  يب سعت   
C. يٍ اقزصذ عىصو يٍ اعزشبس وال آُذريٍ اعزخبس وال  يب فشم   
D. يٍ اقزصذ فقشيٍ اعزشبس وال  قهقيٍ اعزخبس وال  يب رشٓشد   
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21. AĢağıdaki boĢluğa gelebilecek en uygun kelime hangisidir? 

............ٌٓ غّىض او أٌُظ يف ٘زا اٌمىي   

A. رعقُذ 
B. رىظُخ 
C. رفكري 
D. رزكري 
 

22. AĢağıdaki cümlede altı çizili kelime ikilisinin anlamı nedir? 

 دخٍٕب  املذسعخ  فشحني  واٌزمُٕب  ثأعبرزٔب  فحُُٕبُ٘  ورجبدٌٕب  حذَثب ِىَجضا  ِغ  أوثشُ٘

A. Mucize konuĢma  

B. Kısa hadisler  

C. Mucize hadis  

D. Kısa konuĢma 

 

23. AĢağıdaki cümlenin en uygun Türkçe karĢılığı hangisidir? 

اٌمٍك وثريا ِب َزحىي إىل ممبسعبد خطشح وجشائُ ِأعبوَخ أِثبي اإلٔزحبس و اٌٍجىء إىل 
  املخذساد

A. Ġntihar ve uyuĢturucuya sığınma gibi trajik suçlar, çoğunlukla kaygıya neden 

olur. 

B. Kaygı; çoğunlukla tehlikeli uygulamalara, intihar ve uyuĢturucuya sığınma gibi 

trajik suçlara dönüĢür. 

C. Ġntihar ve uyuĢturucuya sığınma, çoğunlukla tehlikeli uygulamalara ve trajik 

suçlara dönüĢür. 

D. Kaygı, uyuĢturucuya sığınma ve intihar gibi trajik uygulamalara neden olur. 
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24. AĢağıdaki ibarede altı çizili kelimenin yerine gelebilecek en uygun eĢ anlamlı kelime 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 ِشاجؼخ احلك خري ِٓ اٌزّبدي ىف اٌجبطً

A. انزهُف     
B. انهجبج   
C. انغًط   
D. احلقت 
 

25. AĢağıdaki ibarede altı çizili kelimenin yerine gelebilecek en uygun eĢ anlamlı kelime 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 وال أػٍُ حٍُخ إال املصرَي إىل َغذٍَش لشَت ِٓ ٕ٘ب، فُٗ مسه ولَصْت 

A. حبش 
B. هنش 
C. حبريح 
D. حمُط 

 

أْ َمطغ اٌشجشح......ػضَ إٌبعه .26  cümledeki boĢ bırakılan yere uygun düĢen kelimeyi 

bulunuz? 

A. ة 
B. يف 

C. ًعه 

D. ل 
 

27. “Bir hükümet yetkilisi, baĢkanın öldüğü haberini yalanladı.” cümlesinin en uygun 

Arapça karĢılığı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A.  ىفف احلكىيخ  يىد انشئُظادلكزة أدذ   
B. َفً ادلزذذس انشمسٍ ثبحلكىيخ خّّ وفبح انشئُظ 
C. ََهً يغإول احلكىيخ خّّ يىد انشئُظ  
D.  انشئُظح ً يغإول دكىيٍ خّّ وفبَف  
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28. AĢağıda verilen Arapça cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz? 

راد َىَ أساد سجً أْ َمطغ ثؼط األشجبس ٌُجين ثُزب ٌىٕٗ مل َغزطغ اعزخذاَ فأعٗ إلٖٔهب وبٔذ ثغري 
 ِمجط

A. Bir gün bir adam ev yapmak için bazı ağaçları kesmek istedi. Ancak keskin 

olmadığı için baltasını kullanamadı.   

B. Günün birinde bir adam ev yapmak amacıyla bazı ağaçları kesmek istedi. 

Ancak sapsız olduğu için baltasını kullanamadı.   

C. Günün birinde bir adam ev yapmak için bazı ağaçları kesmek istedi. Ancak 

baltasını kullanamadı. Çünkü o kırıktı.   

D. Bir gün adamın biri ev yapmak amacıyla bazı ağaçları kesmek istedi. Ancak 

kırık olduğu için baltasını kullanamadı.   

 

 cümlesindeki altı çizili وبٔذ املّشظبد جيهضْ غشفخ اٌؼٍُّبد ِغشػبد ولذ جمٍء اإلعؼبف .29

ifadenin harekesi aĢağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

A. ُيِغِشَعبْد   
B. ُيِغِشَعبٕد    
C. بُيِغِشَعبّر    
D. ُيِغِشَعبٔد  
 

30. AĢağıdaki boĢluğa gelebilecek en uygun harfi cer hangisidir? 

اٌصحخ اجلغُّخ ٌالٔغبْ......وملب وبْ االعالَ حيشص   

A. اىل 
B. ٍع 
C. ًعه 
D. يف 
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31. AĢağıdaki cümlenin devamına gelebilecek en uygun ifade hangisidir? 

.....االػالَ ٘ى االخجبس ثبٌىلبئغ واحلمبئك واملؼٍىِبد اٌصبدلخ   

A. يٍ اجم رىجُه انطشَق انغُئ  
B.   يٍ اجم اختبر يىقف صذُخ  
C.   يٍ اجم اختبر ثشوح كجريح  
D.   يٍ اجم اسشبد انُبط ايل طشَق طبحل  
 

32. AĢağıdaki cümlenin en uygun Arapça karĢılığı hangisidir? 

Mısır DıĢ ĠĢleri Bakanlığı Ürdün‟deki Mısır elçisinden Ġslam ülkeleri zirve konferansı 

ile ilgili bir telgraf mesajı aldığını bildirdi. 

A. فبدد وصاسح اخلبسجُخ ادلصشَخ اهنب رهقذ يٍ عفري يصش يف أسدٌ ثشقُخ رزعهق مبإمتش قًخ انذول أ
عاليُخاال  

B.  ُيٍ عفري يصش يف أسدٌ ثشقُخ رزعهق مبإمتش قًخ  سفعذ ذ وصاسح اخلبسجُخ ادلصشَخ اهنبأعه
 انذول االعاليُخ
C.  شح قًخ طبخفبدد وصاسح اخلبسجُخ ادلصشَخ اهنب رهقذ يٍ عفري يصش يف أسدٌ ثشقُخ رزعهق مبأ
 انذول االعاليُخ
D.  ش يف أسدٌ ثشقُخ رزعهق مبإمتش قًخ وصاسح اخلبسجُخ ادلصشَخ اهنب رهقذ يٍ عفري يص َششد
 انذول االعاليُخ
 

33. AĢağıda verilen cümleyi en uygun Ģekilde tamamlayan ifade hangisidir? 

ٍٖ: َثبَدَس األُة ٔصّحب  َِِشُشوٍع! ............. ََب ُثَٕ ٕٗ َغُِِش  ًَ ػًٍ ِب ِثَُٔذ ٔعَىاَن ِثَىِج ْْ َرِحُص أ  

A. َُّنِى َرِشَدِى َقط  
B. ِهِذاِجَز   

C. ال ُرَذبِوْل أثّذا  

D. اْفَعْم يب رشبُء 
 
 
 
 
 



 B Kitapçığı 

 

13 

 

34. AĢağıdaki ism-i mekânlardan hangisi kurala aykırı gelmiĢtir?  

A. َيِجُْذ 
B. َيِذِجْظ 
C. َيِعِشْض 
D. َيِغِشْة 
 

35. Te’kid-i nûn-u muhaffefe aĢağıdakilerden hangisinin sonuna bitiĢir? 

A. Müennes - cemi   

B. Müzekker - cemi 

C. Müzekker - tesniye   

D. Müennes - tesniye   

 

36. Asılları ٌَْٓلَى   ve  َٓ ٍْ  ?olan fiillerin ilâlden sonra aldığı son Ģekil hangisidir  َوَُ

A. ٍَ ٍَ  - َقْه  َكْه

B. ٍَ ٍَ  - ٔقْه ٔكْه   

C.  ٍَ ُقْه -  ٍَ    ٔكْه

D. ٍَ ٍَ    - ٔقْه ُكْه   
 

37. AĢağıdakilerden hangisinde (ٍَ  ?fiilinin müzekker gâib çekimi doğru verilmiĢtir (َخٔش

A. َخٔشَُب  َخَشِىا  ٍَ  َخٔش

B. َخٔشَُب  َخُشىا  ٍَ  َخٔش

C. َخٔشَُب  َخٔشُُىا  ٍَ  َخٔش

D. َخٔشَُب  َخَشُُىا  ٍَ  َخٔش
 

 

38. AĢağıdaki emr-i hazır tesniyelerinden hangisi yanlıĢtır? 

A. القى   

B. اخزبسا  
C. اعذ   

D. ثعب 
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39. AĢağıdaki sıfat-ı müĢebbehe sığasının çekiminde boĢluklara hangi cemi kelimeler 

gelmelidir?  

....... -أمحشاْ   -أمحش   

....... -محشاواْ  -محشاء   

A. ٌمحشوٍَ/محشوو  
B. ٌمحشوٍَ/امحشو  
C. محش/محش  
D. محشح/محش  
 

40.  AĢağıdaki kelimelerden hangisi mübalağa anlamı ifade etmez? 

A. ٔيِذساس  
B. ُكفَّبس 
C. ٔعكِّري 
D. َونىد  
 

 ?kelimesinin cemisi aĢağıdakilerden hangisidir ثُعبء  .41

A. َثُِْط 
B. ٌَ  َثَُِعبُؤو
C. ُثىْض 
D. ِثُْط 
 

42. AĢağıdakilerden hangisi sıfat-ı müĢebbehedir?  

A. ًُْٔع  َع
B. َقٔزٌُم 
C. َدٔهُْى 

D. َرِثُْخ 
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43.          fiilinin          zamirine uygun çekimi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A.           
B.            
C. ٍٖ   َكَزُجىُه
D.              
 

44. AĢağıdaki fiillerden hangisi farklı babdandır? 

A. َرَعهََّى 
B. ٔاٖصٖيَم 
C. ٔاٖدثََّش 
D. ٔاِصَطَهَخ 
 

45. AĢağıdakilerden hangisi (ٍَسَيً  ََِشٔي) fiilinin mufâale ( يفبعهخ   ) babının mazi, muzari 

ve mastarıdır? 

A. َساَيً  ََُشأيٍ  ُيَشاَيبًح 
B. َيً  َُشاُيى  ُيَشاَيبحًًًَسا  

C. ًًًُيَشاَيبح  ٍُ  َساَيً  ََُشأي
D. ًًًَساَيً  ََُشاَيً  ُيَشاَيبرب 

 

خيبف -خبف  .46  fiilinin, mazi cem-i müennes gâibi nasıl gelir? 

A. ٍَ  َخْف
B. ٍَ  ٔخْف
C. ٍَ  ُخْف
D. ٍَ  َخَىْف
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 ?kelimesinin ilâl yapılmadan önceki hali aĢağıdakilerden hangisidir َرِذٔػنَي .47

A.  َرِذٔعُِنَي 
B. ٍَ  َرِذٔعُِ
C. ٌَ  َرِذٔعِى
D. ٍَ  َرِذُعِىَ
 

48. Bir fiil aĢağıdakilerden hangisiyle müteaddi olmaz?  

A. Ġf‟al bâbıyla 

B. Ġstif‟al bâbıyla 

C. Ġnfial bâbıyla 

D. Harf-i cerle 

 

 ?kelimesi için aĢağıdakilerden hangisi uygundur أٔصبس .49

A. Cemi müzekker 

B. Müfred müennes 

C. Cemi müennes 

D. Masdar binâ-i merra 

 

50. AĢağıdakilerden hangisi (َغَزا) fiilinin müzekker ism-i faili ve ism-i mef’ûlüdür? 

A. َيِغُضوْو  َغبْص  
B. ٌَْغبِص  ٌّ َيِغِض  

C.   َيِغُضوٌَّغبٍص  

D. َيِغُضوٌء  ٌءَغبِص  
 

51. Hz. Peygamber’in bir insan olması itibariyle yaptığı ve dini açıklama niteliği 

taĢımayan beĢeri fiillerine ne ad verilir? 

A. Revâtib sünnet 

B. Müekked sünnet 

C. Gayr-i müekked sünnet 

D. Zevâid sünnet 
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52. AĢağıdakilerden hangisi Burhaneddin el-Merğınanî'nin el-Hidaye adlı kitabının 

Ģerhi değildir? 

A. Binaye  

B. Ġnaye  

C. Kifaye 

D. Nasbur-Raye 

 

53. AĢağıdakilerden hangisi kütüb-i sitenin Ģerhlerinden değildir? 

A. Avnu‟l-Ma„bûd 

B. Tuhfetu‟l-Ahvezî 

C.  el-Hallu'l-Müdelleh 

D. Ġkmâlü'l-Mu'lim 

 

54. AĢağıdaki hadiste, seçeneklerde verilen hangi hüküm yer almaz? 

ِٓ َػبِصٍة  ِٓ اٌَْجَشاِء ِث ٗٔ : َػ ََِشَٔب َسُعىُي اٌٍَّ ََِشَٔب ِثٔؼَُبَدٔح  -صًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ-َأ ِٓ َعِجٍغ َأ ِثَغِجٍغ َؤََهبَٔب َػ
ُّٔٔذ اٌَْؼبٔطِظ َوِإ َِّشَِط َوارَِّجبِع اٌَْجَٕبَصٔح َوَرِش َِ َوِإَجبَثٔخ اٌٖذأػً اٌْ َّْظٍُى ُِ َؤَِصِش اٌْ ُّْمِغ ُِ َأِو اٌْ ِثَشاِس اٌَْمَغ

َِ ِّ . َوِإْفَشبِء اٌٖغاَل ِٓ اٌَْمغِّ ََُّبٔثِش َوَػ ِٓ اٌْ ِٓ ُشِشٍة ِثبٌْٔفٖعٔخ َوَػ َِ٘ت َوَػ ٍُ ِثبٌزَّ ِٓ َرَخٗز َُ َأِو َػ ِٓ َخَىأرُ َؤََهبَٔب َػ
ِٓ ٌُِجِظ اٌَْحِشَِش َو  اإِلِعَزِجَشِق َواٌذََِّجبِجَوَػ

A. Ganimet malını yemek haram kılınmıĢtır. 

B. HapĢıran kiĢiye “Yerhamükellah” demek emredilmiĢtir  

C. Altın yüzük kullanmak yasaklanmıĢtır. 

D. Hasta ziyareti emredilmiĢtir. 
 

55. AĢağıdaki hadiste altı çizili kelimenin manası hangi seçenekte doğru verilmiĢtir?  

 ٔٗ ُِ أِخ: (صًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ)لبي سعىُي اٌٍّ َِٔخ أَحبٔعُُٕى ََ أٌمَُب َِِجٍٔغًب ََِى  ًِِّٕٔ  ُِ ُِ إىلَّ َوأْلشِثُى ِٓ أَحجُِّى ِٔ  َّ لًب اَلإ
َْ َواملَزَش َِٔخ اٌثَّشَثبُسو ََ أٌْمَُب َِِجٍٔغًب ََِى  ًِِّٕٔ  ُِ ُِ إىلَّ َوأِثَؼَذُو َّ أِثَغَعُى َْ َوَوإ َْذُِّلى ُِِهُمى  امُلَزَف

A. Gevezeler  
B. Ġftiracılar 
C. Büyüklük taslayanlar 
D. BoĢ boğazlar 

http://www.literatur.gen.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:el-hidaye-merginani&catid=36:hanef&Itemid=29
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56. Asr-ı saadette yazılan hadis sahifelerinin en meĢhuru olan ve “Sahîfe-i Sâdıka” diye 

adlandırılan eser kime aittir? 

A. Sa‟d b. Ubade 

B. Hemmam b. Münebbih 

C. Semure b. Cündeb 

D. Abdullah b. Amr b. As 

 

57. Zayıf ravinin sika raviye muhalif olarak rivayet ettiği hadise ne ad verilir? 

A. ġaz 

B. Maruf 

C. Münker 

D. MüĢkilü‟l-hadis 

 

58. AĢağıdaki hadis-i Ģerifin doğru tercümesi seçeneklerin hangisinde doğru verilmiĢtir? 

 ٔٗ ُٗ »  (ُصًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍ)َلبَي َسُعىُي اٌَّ ْْ َُِحِضَٔ ًِ َأ ِٓ َأِج ِٔ ٍُٔطىا ِثبٌٕٖبِط  َْ اَِخِش َحٖزً َرِخَز ْٔ ُدو ُِ َثاَلَثًخ َفاَل َََزَٕبَجً اْثَٕب «ِإَرا ُوُِٕز  

A.  Üç kiĢi olduğunuzda ikisi gizli konuĢmasın, yoksa diğeri insanlarla karıĢıp 

üzülür. 

B. Siz üç kiĢi olduğunuz zaman, insanlar arasına karıĢıncaya kadar iki kiĢi diğerini 

üzmemek için aralarında fısıldaĢarak konuĢmasın.   

C. Üçüncü kiĢi yanınızda iken iki kiĢi baĢka insanlar arasına girmedikçe üzülürler 

diye fısıltı ile konuĢmasınlar. 

D. Siz üzülmemeniz için aranızda gizlice konuĢmayın. Yoksa diğer insanlar görür 

de üzülürler. 

 

59. Sahabenin “bu bize emrolundu” , “bu bize yasaklandı” gibi sözleri, hadis 

çeĢitlerinden hangisine girer?   

A. Müselsel 

B. Hükmen merfu 

C. Mürsel 

D. Maktu 
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60. Hadis ilminde Ģeyhin öğrenciye rivayet etmesi için yazıyı veya sahifeyi vermesine ne 

ad verilir? 

A. Münavele 

B. Mükatebe 

C. Vicade 

D. Arz 

 

61. Hangisi Buhari’nin Ģerhlerinden değildir? 

A. Ġlâmu‟s-Sünen 

B. Umdetü‟l-Kari 

C. Edebu‟l-Müfred 

D. ĠrĢadü‟s-Sâri 

 

62. Ġbn-i Hacer’in Bülûğu’l-Meram isimli eseri baĢlıca hangi konuları içerir? 

A. Siyer 

B. Ahkâm 

C. Fiten 

D. Melâhım 

 

63. “Yüce Allâh’ın, mükelleflerin hepsi için bütün durumlarda bağlayıcı genel bir 

kanun olmak üzere ilkten koyduğu hükümlerdir.’’ cümlesinde verilen tarif 

aĢağıdaki kavramlardan hangisine âittir?  

A. Ġbâha 

B. Azîmet 

C. Makâsıdü‟Ģ-Ģâri‟ 

D. Ruhsat 

 

64. "Ġstivâ malumdur. Keyfiyeti meçhuldür. Bu konuda soru sormak ise 

bid'attir."görüĢü hangi kelam ekolüne nispet edilir? 

A. Mürcie 

B. Cebriye 

C. Selefiye 

D. Kaderiye 
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65. ġia düĢüncesinde, "hilafet ve sahabe arasındaki mücadelelerde Hz. Ali'nin yanında 

yer alanları sevmek, O'nun karĢısında yer alanlardan uzak durmak" Ģeklinde 

anlatılan ilke aĢağıdakilerden hangisi olabilir? 

A. Ülfet - Tekfîr 

B. Tevellî – Teberrî 

C. Velâ – Verâ 

D. Velâyet - Adâvet  

 

66. Ġlahi sıfatların kıdemini kabul etmeyen Kelam ekolünün gerekçesi aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A. Kâinatın ebedileĢmesi  

B. Ġnsanın ilaha benzemesi 

C. Ġlahın inkârı  

D. Ġlahların çoğalması 

 

67. “Büyük günah sahiplerinin durumunun Allah’a bırakılarak cennetlik veya 

cehennemlik olduklarına Ģahadette bulunulmaması” fikri hangi itikadi mezhebin 

görüĢünü yansıtır? 

A. Mutezile 

B. Kaderiye 

C. Mürcie 

D. Cehmiye 

 

68. “Delilin batıl olmasından bunun gerektirdiği medlülün de batıl olması gerekir” 

ifadesini aĢağıdaki kavramlardan hangisi karĢılar? 

A. Cüz-ü lâ yetecezzâ  

B. Ġn‟ıkas-ı edille  

C. Teceddüdü edille 

D. Havâdisu‟l-edille 
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69. Tehafüt geleneğinde eser yazanlar dikkate alındığında aĢağıdakilerden hangisinin 

tehafütü yoktur? 

A. Gazzali 

B. Ġbn RüĢd 

C. Ġbn Sina 

D. Hocazade 

 

70. ُْ ِٓ َفَُُىى ُٗ ُو ْْ ََُمىَي ٌَ ُٖ ِإَرا َأَساَد َشًُِئب َأ ُِِش َّب َأ  ayet-i kerimesi, Allah’ın varlığını ispat eden ِإٖٔ

delillerden hangisine kaynaklık etmiĢtir?  

A. Ġhtira„ 

B. Hikmet 

C. Temânu„  

D. Ġmkân 

 

71. Kelam ilminde “Mevâkif” adlı eser aĢağıdakilerden hangisine aittir? 

A. el-ÛĢî 

B. Bakillâni 

C. el-Î„cî 

D. Cürcanî 

 

72. Kelam ilminde Mütekaddimun ve müteahhirun dönemlerinin sınırları hangi Ģahısla 

belirlenmiĢtir? 

A. Razî 

B. Taftazanî 

C. Nesefî 

D. Gazzalî 

 

73. Ġsagoci diye anılan mantık eserini Arapça olarak kaleme alan kimdir? 

A. Aristo 

B. Farabi 

C. Ebheri 

D. Ġbn Hazm 
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74. Ahlak ilmiyle alakalı klasik eserlerden “Tezhîbu’l-Ahlâk” aĢağıdakilerden hangisine 

aittir? 

A. Kindî 

B. Ġbn Miskeveyh 

C. Gazzalî 

D. Farabî 

 

ُٗ َػ .75 ٍَ اٌَّ ِِٕٔنَي ِإْر ََُجبَُِؼىََٔه َرِحَذ اٌٖشَجَشٔحٌََمِذ َسٔظ ُِّؤ ِٓ اٌْ  ayet-i kerimesinde ifade edilen olay 

nerede gerçekleĢmiĢtir?  

A. Bedir savaĢında 

B. Hendek savaĢında  

C. Huneyn gazvesinde 

D. Hudeybiye‟de 

 

76. Siyer ilmiyle alakalı klasik eserlerden “el-Meğaziyü’n-Nebeviyye” aĢağıdakilerden 

hangisine aittir? 

A. Ġbn HiĢâm 

B. Vâkidî 

C. Kâdî Ġyâz 

D. Taberi 

 

77. AĢağıdaki kronolojik sıralamalardan hangisi doğrudur? 

A. Hendek SavaĢı - Mekke Fethi - Hayber Fethi – Hudeybiye AnlaĢması  

B. Hayber Fethi - Hendek SavaĢı - Mekke Fethi - Hudeybiye AnlaĢması 

C. Hendek SavaĢı – Hudeybiye AnlaĢması - Hayber Fethi - Mekke Fethi  

D. Hudeybiye AnlaĢması - Hayber Fethi - Hendek SavaĢı - Mekke Fethi 

 

78. Hz. Peygamberin (sav) fizikî özelliklerini anlatan eserlere ne ad verilir? 

A. Hilye 

B. Meğazi 

C. Mi‟raciye 

D. Kaside 
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79. AĢağıdaki sahabîlerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir? 

A. Halid b. Velid 

B. Muaviye 

C. Süfyân-i Sevri 

D. Sabit b. Kays 

 

ٍِْك .80 ُٗ ٔفٍ اٌَْخ ُٖ َُٕٔىِِّغ ِِّش ِٓ َُٔؼ َِ  ayet-i kerimesinde altı çizili kelimenin mastar manası َو

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A. Ömrü uzatmak 

B. Tersine çevirmek 

C. Tesviye etmek 

D. Hasta etmek 

 

81. AĢağıdaki müfessirlerin doğru kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır? 

A. ZemahĢerî - Kâdî el-Beydâvî - Fahruddin er-Razî 

B. Fahruddin er-Razî - ZemahĢerî - Kâdî el-Beydâvî 

C. Kâdî el-Beydâvî - ZemahĢerî - Fahruddin er-Razî 

D. ZemahĢerî - Fahruddin er-Razî - Kâdî el-Beydâvî  

 

82. ZerkeĢî’nin Kur’ân ilimlerine dair yazdığı eserin adı nedir? 

A. el-Burhan fi Ulumi‟l-Kur‟an 

B. el-Akl ve Fehmu‟l-Kur‟an 

C. el-Ġtkan fi Ulumi‟l-Kur‟an 

D. Menâhilu‟l-Ġrfan 

 

83. AĢağıdakilerden hangisi bu gün elimizde bulunan en eski tarihli tefsirin müellifidir? 

A. Ġbn Kesir 

B. Taberi 

C. Mukâtil b. Süleymân 

D. Maturidi 
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ٍَْصبٍي َوبٌَْفٖخبِس .84 ِٓ َص ِٔ  َْ  ayet-i kerimesinde altı çizili kelimenin manası َخٍََك اٌِْئَِٔغب

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A. Balçık 

B. Kaynar su 

C. PiĢmiĢ çamur 

D. TutunmuĢ embriyo 

 

85. Ebu'l-Berekât en-Nesefi’nin tefsirinin adı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A. Lübâbu't-Te'vîl fî Meâni't-Tenzîl 

B. Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl 

C. Evdâu‟l-Beyân fî Îzâhi‟l-Kur‟ân 

D. Medârikü't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl 

 

ّٖب َٖٔضٌَْٕب َػًٍَ َػِجٔذَٔب َفْأ  .86 ِٔ ُِ ٔفٍ َسٍَِت  ْْ ُوُِٕز َٗٔوِإ ٍٔ ِْٔث  ِٓ ِٔ ُرىا ِثُغىَسٕح   ayet-i kerimesi aĢağıdaki 

seçeneklerde verilen Kur’an ilimlerinden hangisine örnek olarak verilir? 

A. Ġ„câzu‟l-Kur‟ân 

B. Kasasu‟l-Kur‟ân 

C. Emsâlü‟l-Kur‟ân  

D. Aksâmu‟l-Kur‟ân 

 

87. AĢağıdakilerden hangisi Diyânet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından yayınlanan Kur’ân 

Yolu Tefsiri’ni hazırlayan müelliflerden değildir? 

A. Mustafa Çağırıcı 

B. Ġsmail Cerrahoğlu 

C. Hayreddin Karaman 

D. Sadrettin GümüĢ 
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88. ُٖ ٗٔ َوُرَؼضُِّسوُٖ َوُرَىلُِّشو ٗٔ َوَسُعىٌٔ ُِٕٔىا ِثبٌٍَّ  ayet-i kerimesinde altı çizili kelimenin mastar ٌُٔزِؤ

manası aĢağıdakilerden hangisidir? 

A. Biat etmek 

B. Yardım etmek 

C. Zikretmek 

D. Saygı göstermek 

 

89. AĢağıdakilerden hangisi Celâleyn Tefsiri’nin müellifleridir? 

A. Mahallî-Suyutî 

B. Suyutî-Nesefî 

C. Mahallî-Tüsterî 

D. Suyutî-Alusî 

 

90. " 0- 7” yaĢ arasındaki çocuk hangi tür ehliyete sahiptir? 

A. Tam vucüb ehliyeti 

B. Nakıs vucüb ehliyeti 

C. Nakıs eda ehliyeti 

D. Tam eda ehliyeti 

 

91. AĢağıdakilerden hangisi geçici evlilik engeli değildir? 

A. BaĢkasının eĢi olmak 

B. Süt hısımlığı 

C. Din farkı 

D. Üç kere boĢanma 

 

92. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢ tanımlanmıĢtır? 

A. Mudârebe: Bir taraftan emek, diğer taraftan sermaye ortaklığı 

B. Müzâraa: Bir taraftan arazi, diğer taraftan emek ortaklığı 

C. Müsâkat: Bir taraftan bahçe, diğer taraftan emek ortaklığı  

D. Mufâvada: Bir taraftan iĢyeri, diğer taraftan emek ortaklığı 
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93. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi liân ile ilgili yanlıĢ bir hükümdür? 

A. Liân sonunda hâkim tarafların arasını tefrik eder. 

B. Liân namuslu bir kadına zina isnadı sonucu yapılır.  

C. Liân sonunda Ebû Yûsuf‟a göre beynunet-i kübra olur.
 
 

D. Liân sonunda Ebû Hanife‟ye göre bir bain talak olur. 

 

94. Bir kimsenin, bahçesine gömdüğü ve yerini hatırlamadığı mala ne ad verilir? 

A. Mal-i dımâr 

B. Emvâl-i bâtine 

C. Emvâl-i zâhire 

D. Lukata 

 

95. Ġstihsân metodunu en çok hangi mezhepler kullanmıĢtır? 

A. Hanefiler - ġafiiler  

B. Hanefiler- Hanbelîler  

C. Malikiler - Hanefiler  

D. Malikiler - Hanbelîler 

 

96. Lafızların manaya delaletlerinin açık olması açısından zayıftan kuvvetliye doğru 

sıralaması aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

A. Zahir-muhkem-müfesser-nass 

B. Nass-zahir-müfesser-muhkem 

C. Zahir-nass-müfesser-muhkem 

D. Müfesser-muhkem-nass-zahir 

 

 cümlesindeki tanım aĢağıdaki خطبة اهلل رؼبىل املزؼٍك ثأفؼبي املىٍفني طٍجب أو ختُريا أو وظؼب .97

kavramlardan hangisine aittir? 

A. احلكى 
B. احلبكى 
C. حمكىو عهُه 

D.  هفُحمكىو  
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98. "Bir Ģeyin aksi sabit olmadığı müddetçe olduğu hal üzere kalmasına" ne denir? 

A. Ġstihsan    

B. Istıslah 

C. Istıshab  

D. Mesalihi mürsele 

 

99. AĢağıdaki kitaplardan hangisi Hanefî ve ġafi mezheplerine aittir? 

A. Muğnî - Muhallâ 

B. Muhallâ - Hidaye 

C. Beyân - Bidayetü‟l Müctehid 

D. Kenz – Minhac 

 

100. “Bir hukukî sonucun varlığı kendi varlığına bağlı olan, ancak kendisinin varlığı 

onun varlığını zaruri kılmayan” vasıf aĢağıdakilerden hangisidir?  

A. ġart 

B. Hikmetن 

C. Rükün 

D. Ġllet 

 

 ن
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