
 
A KİTAPÇIĞI 

 
1. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) arasında ortaklık yaratan ve Türkiye 
ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki 
temelini oluşturan antlaşma aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Roma Antlaşması    
b) Paris Antlaşması   
c) İstanbul Antlaşması   
d) Ankara Antlaşması  
e) Lizbon Antlaşması  
 
 
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimdir? 
 
a) Butros Gali     
b) Kofi Anan     
c) Hikmet Çetin     
d) Collin Powell 
e) Nelson Mandela 
 
3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 2007 yılında 
Avrupa Birliği’ne üye olacak ülkelerden 
biridir? 
 
a) Hırvatistan       
b) Norveç       
c) Romanya      
d) Malta      
e) Türkiye  
 
 
4. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğu, aşağıdaki 
kurumlardan hangisinin genel sekreteridir? 
 
a) Birleşmiş Milletler 
b) Arap Birliği 
c) İslam Konferansı Örgütü 
d) Avrupa Birliği  
e) T.C.  Cumhurbaşkanlığı 
 
5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi balkan 
coğrafyasında yer almaz? 
 
a) Polonya 
b) Sırbistan     
c) Makedonya     
d) Arnavutluk 
e) Romanya 

   
 
 
6) Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde 
İslam Dini resmen kabul edilmiştir? 
 
a) İngiltere 
b) Almanya 
c) Fransa 
d) Hollanda 
e) Belçika 
 
 
 
 
7- 1999 yılında Diyanet İşlerleri Başkanlığı 
bünyesinde kurulan ‘Dinler arası Diyalog 
Şubesi Müdürlüğü hangi birime bağlıdır? 
 
a) Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı     
b) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı     
c) Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   
d) Din İşleri Yüksek Kurulu   
e) Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı 
 
 
 
 
 
 
8. AB ülkeleri arasında en fazla Müslüman 
nüfusun yaşamakta olduğu ülke 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Almanya 
b) Hollanda 
c) Fransa 
d) Avusturya 
e) Danimarka 
 
 
 
 
 
9. Karikatür krizinin ortaya çıktığı ülke 
aşağıdakilerden hangisidir. ? 
 
a) İngiltere 
b) Almanya 
c) ABD 
d) Fransa 
e) Danimarka 
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10. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Tarih 
Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun kurulması, 
Atatürk ilkelerinin hangisi ile ilgilidir? 
 
a) Cumhuriyetçilik 
b) Milliyetçilik 
c) Laiklik 
d) Halkçılık 
e) İnkılâpçılık 
 
 
 
11- Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte 
kurulmuştur? 
 
a) 1923 
b) 1924 
c) 1925 
d) 1927 
e) 1930 
 
 
 
12. Saltanat ne zaman kaldırılmıştır? 
 
a) 4 Kasım 1920 
b) 1 Kasım 1922 
c) 3 Kasım 1923  
d) 4 Kasım 1924 
e) 3 Mart 1924 
 
 
 
13.Aşağıdakilerden hangisi İsveç’in 
başkentidir?  
 
a) Oslo 
b) Stokholm 
c) Kopenhag 
d) Prag 
e) Eindhoven 
 
 
14. Semerkant hangi ülkenin sınırları içinde 
yer almaktadır?  
 
a) Kazakistan 
b) Özbekistan 
c) Türkmenistan 
d) Tacikistan 
e) Kırgızistan 

 
15. Aşağıdaki başlıklardan hangisi Diyanet 
Aylık Dergisi 2006 yılı Haziran sayısının 
kapak konusudur? 
 
a) Bilgiden Hikmete 
b) Modern Çağda Müslüman Kimlik 
c) Hurafelerin Aldatıcı Cazibesi 
d) AB, İslam ve Müslüman Algısı 
e) Ahlak Eğitimi 
 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin 
gelişmişlik derecesinin göstergelerinden  
birisi değildir? 
 
a) Kırsal nüfus oranı 
b) Nüfus yoğunluğu 
c) Nüfusun sektörlere dağılımı 
d) Demir-çelik üretimi 
e) Kâğıt ve enerji tüketimi 
 
17. İlk Diyanet İşleri Başkanımız kimdir? 
 
a) Ömer Nasuhi Bilmen 
b) Ahmet Hamdi Akseki 
c) Mehmet Rıfat Börekçi 
d) Hasan Hüsnü Erdem 
e) İbrahim Bedrettin Elmalı 
 
 
18. Uluslararası Adalet Divanı aşağıdaki 
şehirlerden hangisinde bulunmaktadır? 
 
a) Rotterdam 
b) Lüksemburg 
c) Strazburg 
d) Lahey 
e) Brüksel 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri 
Başkanlığının görevleri arasında yer almaz? 

 

a) Toplumu din konusunda aydınlatmak 
b)  İbadet yerlerini yönetmek 
c)  İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak 
esasları ile ilgili işleri yürütmek 
d)  Hac ve Umre seyahatleri ile ilgili işleri 
yürütmek 
e)  Örgün din eğitimi veren müesseseler 
kurmak ve yürütmek  

 2



20. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin 
temel özelliklerinden biri değildir? 

 
a) İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi 
olması 
b) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alınmış olması 
c) Kanunların üstünlüğü ilkesi 
d) Yasa ve kanunların idarenin denetiminde 
olması 
e) Herkesin kanunlar önünde eşit kabul 
edilmesi 

 

 

 

 

21. Osmanlılar döneminde birçok hayır 
kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan 
hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak 
amacıyla kurulmuştur? 

a) Külliyeler 
b) Vakıflar 
c) Kervansaraylar 
d) Loncalar 
e) İmarethaneler 

 

 

 

 

22. 1934 yılında çıkartılan bir kanunla “ağa, 
hacı, molla, efendi, hazret” ve benzeri 
unvanların kullanılması yasaklanmıştır. Bu 
yasaklamanın amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Halifeliğin gücünü azaltmak  
b) Osmanlı hanedanının etkisini azaltmak 
c) Modern hayata geçiş sağlamak 
d) Toplumda ayrıcalıklı olmayı önlemek 
e) Laikliği uygulamak 

 

 

 

 

 

23.  980 yılında Buhara’da dünyaya gelmiştir. 
Kendisi ortaçağda yetişmiş en büyük 
hekimlerdendir. Bir çok hastalıkların tedavi 
metotlarını, ilaçlarını keşfetmiş, mikropların 
farkına varmış ve önlenebileceğini 
söylemiştir. “Kanun” adlı kitabı, 
hekimliğin bütün konularını içine almıştır. Bu 
alimimiz kimdir?  

 
a) Biruni 
b) İbni Sina 
c) İbni Rüşd 
d) Farabi 
e) Harezmi 
 
 
 
 
24.  Fıkıh, Tıp, Ahlak, Tasavvuf, Matematik, 
Uzay Bilimleri, Biyoloji, Sosyoloji, Akait ve 
Kelama dair konuları içine alan meşhur 
“Marifetname” isimli eserini yazmıştır. “Hak 
şerleri hayreyler, Zannetme ki gayr eyler, Arif 
onu seyreyler, Mevlam görelim neyler, 
Neylerse güzel eyler” sözleri ile de meşhur 
alimimiz kimdir?  
 
a) Ebus-Suud Efendi. 
b) İmam azam Ebu Hanife 
c) Erzurumlu İbrahim Hakkı 
d) Mevlana Celaleddin Rumi 
e) Yunus Emre 
 
 
 
 
25. Türkçeyi ilk kez devletin resmi dili haline 
getiren beylik aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Selçuklular 
b) Osmanoğulları 
c) Germiyanoğulları 
d) Karamanoğulları 
e) Menteşeoğulları 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



26. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hak ve 
ödevleri arasında yer almaz? 
 
a) Mülkiyet edinme hakkı 
b) Özel hayatın korunması 
c) Toplumsal düzenin sağlanması 
d) Seyahat ve yerleşme Özgürlüğü  
e) Kişi dokunulmazlığı 
 
 
 
 
27. Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlıdır? 
 
a) Başbakanlık   
b) TBMM 
c) Cumhurbaşkanlığı 
d) Bağımsız 
e) Danıştay 
 
 
28. Cumhuriyet Dönemi’nde Atatürk 
ilkelerinden “Laiklik” ilkesi hangi yıl 
Anayasa’ya konmuştur? 
        
a) 1921 
b) 1924 
c) 1928 
d) 1935 
e) 1937  
 
 
29.Günümüzde Avrupa Birliği kaç ülkeden 
oluşmaktadır? 

 
a) 12 
b) 15 
c) 20 
d) 23 
e) 25 
 
 
30. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi hangi 
yılda ilan edilmiştir? 
 
a) 1919 
b) 1939 
c) 1945 
d) 1948 
e) 1954 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti 
sıfatlarından biri değildir? 

 
a) Kıdem    
b) Hayat 
c) İlim  
d) İrade 
e) Basar  
 
 
 
32. “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması 
durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade 
edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer 
taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden 
hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır? 
 
a) Maturidiye Ekolü 
b) Eşariye Ekolü 
c) Cebriye Ekolü 
d) Mutezile Ekolü 
e) Cehmiyye Ekolü 
 
 
 
 
33. İman, İslam ve itaat ile ilgili aşağıdaki 
eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 

 
a)   İman: Boyun eğme  

İslam: Teslim olma 
İtaat: Gönülden bağlanma 
  

b)  İman: Gönülden bağlanma   
İslam: Teslim olma  

 İtaat: Boyun eğme 
 
c)  İman: Teslim olma  

İslam: Gönülden bağlanma     
İtaat: Boyun eğme   

 
d)  İman: Gönülden bağlanma  
     İslam: Boyun eğme 
 İtaat: Teslim olma  
 
e)  İman: Boyun eğme 
     İslam: Gönülden Bağlanma  
     İtaat: Teslim olma 
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34. Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, 
çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin 
olmaması” anlamına gelen sıfatı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
a) Hayat 
b) Vahdaniyet    
c) Kıyam Binefsihi 
d) Muhalefetun li’l Havadis 
e) Kudret 
  
 
 
35. “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i 
Haram’dan kendisine birtakım ayetlerimizi 
göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız 
Mescid-i Aksa’ya getiren Allah’ın şanı 
yücedir.” Ayette ifade edilen olay günümüzde 
Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisi 
ile ifade edilir? 
 
a) Berat Kandili 
b) Regaib Kandili 
c) Mirac Kandili 
d) Mevlid Kandili 
e) Kadir Gecesi 
 
 
 
 
36. “İnsan fiilleri konusunda insanda fiili 
yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. 
Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi 
olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir 
hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi 
yapmaya yönelik insan iradesi, Allah 
tarafından yaratılmıştır.”  İnsan fiilleri 
hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen 
düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir? 

 
a) Maturidiyye ekolü 
b) Eşariyye ekolü   
c) Mutezile ekolü 
d) Mürcie ekolü 
e) Cebriye ekolü 

 
 
 
 
 

37. Kader açısından insanın, bir fiilin 
işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
a) Külli irade 
b) Cüzi İrade   
c) İlahi irade 
d) Tevekkül 
e) Hür irade 
 
 
 
38. Peygamberimizin İnsan haklarına ve 
evrensel ilkelere vurgu yapan Veda Hutbesini 
okuduğu Veda Haccı hicretin kaçıncı yılında 
gerçekleşmiştir? 
 
a) Hicretin 7. yılı 
b) Hicretin 8. yılı 
c) Hicretin 9. yılı 
d) Hicretin 10. yılı 
e) Hicretin 12. yılı 
 
 
 
39. Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının 
şartlarından değildir? 
 
a) Cuma namazını öğle namazı vaktinde 
kılmak 
b) Namazdan önce hutbe okumak  
c) Namazdan sonra hutbe okumak   
d) Cuma kılınan yerin herkese açık olması 
e) İmamdan başka en az üç kişilik cemaat 
olması 
 
 
 
40.Aşağıdakilerden hangisi namazın 
vaciplerinden değildir? 

 
a) Tekbir getirmek   
b) Fatiha okumak 
c) Namazın sonunda sehiv secdesi yapmak 
d) Fatihayı sureden önce okumak 
e) iki secdeyi ard arda yapmak 
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41.Aşağıdakilerden hangisine zekat 
verilmez? 
 
a) Zekatı tahsil eden memurlara 
b) Borçlulara 
c) Kölelikten kurtulmak isteyenlere 
d) Yolculara 
e) Asli ihtiyaç fazlası malı olanlara   
 
 
42. “Bağışlama, iyilik etme, hayır olarak 
yapılması uygun olan bir şeyi yapma” 
anlamını ifade eden kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) İhsan   
b) İhlas 
c) Takva 
d) Ülfet 
e) Amel-i Salih 
 
 
43. 325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in 
sayısının dörde indirildiği ve Hz. İsa’nın 
tanrılığını savunanların görüşlerinin kabul 
edilerek karara bağlandığı konsül 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Efes Konsülü 
b) İstanbul Konsülü 
c) İznik Konsülü   
d) Kadıköy Konsülü 
e) Trabzon Konsülü 
 
 
44. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin 
hitabetinde dikkat ettiği ilkeler arasında yer 
almaz? 
 
a) Konuşmasının iyi anlaşılabilmesi için, 
konuşmasını oldukça uzun tutardı    
 
b) Konuşmalarında topluluğun durumunu 
dikkate alır, sesini ona göre ayarlardı 
 
c) Konuşurken muhatabın seviyesine göre 
konuşurdu 
 
d) Anlatmak istediği konuyu sade ve açık bir 
şekilde anlatırdı 
 
e) Konuşurken jest ve mimiklerini kullanırdı 

45. İncil’in kelime anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Müjde   
b) Öğüt 
c) Ahit 
d) Eğitim 
e) Kutsal Bilgi 
 
 
46. Tekfin ile ilgili olarak aşağıdaki 
eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? 
 
a) İzar, don ve eteklik yerinedir 
b) Lifafe, baştan ayağa uzanır 
c) Hımar, göğse konulacak bezdir   
d) Kamis, omuzdan ayağa kadar uzanan 
bezdir 
e) Kefen-i Kifayet, erkekler için izar ve lifafe 
olmak üzere iki kattır 
 
 
 
47. “İnsanların elleriyle işledikleri 
yüzünden karada ve denizde fesat ortaya 
çıkar.” ayeti daha çok aşağıdakilerden 
hangisi ile ilgilidir? 
 
a) Kara parçalarının yaratılışı ile 
b) Denizlerin yaratılışı ile 
c) Çevre problemi ile 
d) İnsan fiilleri arasındaki sebep sonuç ilişkisi 
ile   
e) Yalanın kötülüğü ile 

 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul 
eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle 
sırası ile doğru olarak verilmiştir? 
 
a) Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.Ali- Hz.Zeyd   
 
b) Hz. Ebubekir-Hz. Aişe- Hz. Ali- Bilal-ı 
Habeşi 
 
c) Hz.Ömer- Hz. Hatice- Hz.Ali- Bilal-i 
Habeşi 
 
d) Hz.Ebubekir- Hz.Hatice- Hz.Zeyd -Hz.Ali 
 
e) Hz.Ömer-HzAişe-Hz.Ali-Bilal-i Habeşi 
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49. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 8 
ayettir. Çoklukla övünenleri uyarıp, hesaba 
çekileceklerini beyan eden ve mal, mülk ile 
çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek anlamı 
taşıyan sure aşağıdakilerden hangisidir. 
 
a) Zilzal Suresi 
b) Beyyine Suresi 
c) İnşirah Suresi 
d) Tekasür Suresi 
e) Karia Suresi 
 
 
 
50. Doğruyu ve yanlışı hatırlatma anlamına 
gelen ve vaaz ile ilgili olan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

         
 

a) Nasihat 
b) İrşad 
c) Talim 
d) Tezkir 
e) Rehberlik 
 
 
 
51. Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan 
kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Petrus 
b) Nestoryus 
c) Martin Luther 
d) Calvin 
e) Pavlus   
 
 
 
 
52. Kuran-ı Kerim’in, Hıristiyanlar için 
kullandığı tabir aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Nusayrî 
b) İsevî 
c) Keşiş 
d) Nasranî   
e) Ruhu’l-Kudüs 
 
 
 

53. “Kuvvetli kimse güreşte başkalarını 
yenen kimse değildir. Öfkelendiğinde 
iradesine hakim olan kimsedir.”  
 
Yukarıdaki hadiste aşağıdaki ahlaki 
değerlerden hangisine vurgu yapılmaktadır? 
 
a) Adalet 
b) Cesaret 
c) Hoşgörü 
d) Merhamet 
e) Sabır   
 
 
54. “Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri 
niçin söylüyorsunuz!” ayetinde vurgulanan 
temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Sözünde durmak   
b) Merhamet 
c) Zamanı iyi değerlendirmek 
d) Hakkı gözetmek 
e) Danışarak iş yapmak 
 
 
 
55. “İnsanların en hayırlısı insanlara en 
çok faydalı olanıdır” hadisinde vurgulanan 
ahlaki değer aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Cömert olmak 
b) Yardımsever olmak  
c) Dürüst olmak 
d) Merhametli olmak 
e) Doğru olmak 
 
 
 
 
56. Aşağıdakilerden hangisi haram aylarından 
biri değildir? 
 
a) Ramazan   
b) Receb 
c) Zilkade 
d) Muharrem 
e) Zilhicce 
 
 
 

 7



57. Din ve mezhep arasındaki farkı, en doğru 
şekilde ifade eden seçenek aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Din, mezhebin toplumsal alt 
yapılarındandır. 
b) Dinler, mezhebin farklı yorumlarıdır. 
c) Mezhep ve din, anlamdaş iki kelimedir. 
d) Mezhep, dinlerin farklı algılanmasıyla 
oluşan kurumsallaşmış söylemleridir.   
e) Mezhep, dinden referansını alan ve dinin 
öngördüğü kurumlardır. 
 
 
 
58. “İki günü birbirine eşit olan 
ziyandadır” diyen Hz. Peygamber daha çok 
hangi konunun önemini vurgulamaktadır? 
 
a) Dürüst olmanın 
b) İnsanlara yardım etmenin 
c) Sabırlı olmanın 
d) Haksızlığın 
e) Çalışma ve üretmenin   
 
 
59. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin 
son ilahi kitap olarak vahyediliş sebeplerinden 
biridir? 
 
a) Önceki kitapların anlaşılmasındaki 
güçlükler 
b) Önceki kitaplara inananların sayıca yeterli 
olmayışı 
c) Önceki kitaplara ulaşılması ve 
okunmasındaki güçlükler 
d) Önceki kitapların taşıdığı mesajın yeterince 
yayılamamış olması 
e) Önceki peygamberlerine vahyettiği mesaja 
ulaşmanın imkânının kalmamış olması 
 
 
60. Maun suresinde anlatılan kişinin 
özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz? 
 
a) Dini yalanlar 
b) Yetimi itip kakar 
c) Savurganlıktan kaçınmaz 
d) Yoksulu doyurmaya teşvik etmez 
e) Namazlarında gösteriş yapar 

61. “Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse 
onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre 
ağırlığınca bir günah işlerse onun cezasını 
görecektir.”  
“Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir, 
bugün asla zulüm yoktur.” 
 
Yukarıdaki ayetler, aşağıdaki iman 
esaslarından hangisi ile ilgilidir? 
 
a) Allah’a iman 
b) Peygamberlere iman 
c) Kitaplara iman 
d) Kaza ve kadere iman 
e) Ahirete iman   
 
 
 
62. Aşağıdaki şıklardan hangisi “Tövbe eden 
kimse hiç günah işlememiş gibidir” 
hadisinden çıkarılabilecek bir sonuç olamaz? 
 
a) Allah kendisine inananlara karşı 
merhametlidir. 
b) Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeliyiz. 
c) Allah çok affedicidir. 
d) Tövbe kapısı daima açıktır. 
e) Tövbe bütün sorumlulukları ortadan 
kaldırır.   
 
 
63. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir 
şeye teşvik etmek veya sakındırmak için 
söylediği hadislere ne denir? 
 
a) Fiten hadisler 
b) Darb-ı meseller 
c) Tergib ve terhib hadisleri   
d) Ahkam hadisleri 
e) Kudsi hadisler 
  
 
64. Hz. Peygamberin aşağıdaki 
davranışlarından hangisi doğruluk ilkesine 
bir örnek teşkil eder? 
 
a) Savaşta alınan esirlere eziyeti yasaklaması 
b) Cemaate namaz kıldırdığı zaman kısa 
tutması 
c) Her zaman güler yüzlü ve hoşgörülü olması 
d) Kendi işlerini kendisinin görmesi 
e) Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması   
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65. “Vakfe yapmak” ne anlama gelir? 
 
a) Safa ve Merve tepeleri arasında koşmak 
b) Kabe’nin etrafında dönmek 
c) Hac esnasında Arafat dağında bir müddet 
beklemek  
d) Mekke’ye girmeden önce ihrama girmek 
e) Hac esnasında Medine’yi ziyaret etmek   
 
 
66. Medd-i lazım kaç kısma ayrılır ve medd-i 
lazımın hükmü nedir? 

 
a) 3 – Farz 
b) 4 – Vacib 
c) 5 – Caiz 
d) 6 – Müstehap 
e) 7 – Vacib 
 
67. Kur'an-ı Kerim'in toplanmasının ve bir 
kitap haline getirilmesinin nedeni 
aşağıdakilerden hangisi değildir? 

 
a) İslam’ın sınırlarının genişlemesi 
b) Farklı milletlerden olanların İslam’a 
girmeleri 
c) Yemame savaşında birçok Kur'an hafızının 
şehit edilmesi    
d) Sıffın savaşında birçok Kur'an hafızının şehit 
edilmesi 
e) Yazı bilenlerin çoğalması 
 
 
68. Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer 
kültürlerden, İslamiyet’e giren rivayetlere ne ad 
verilmektedir? 

  
a) Garibu'l Kur'an 
b) Kıssa 
c) Emsâlu'l Kur'an 
d) İsrailiyyat 
e) Hurafat 
 
 
69. Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, 
Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının 
açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan 
tefsire ne ad verilir? 

 
a) Tefsir bi’d-diraye  
b) Tefsir bi’r-rivaye 
c) Tefsir bi’l-işare  
d) Tefsir bi’r-rey 
e) Tefsir bi’l-iktiza 
 

70. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın 
kaleme almış olduğu tefsirin adı nedir? 
 
a) Elmalılı Tefsiri 
b) Hakk Dini Kur’an Dili 
c) Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri 
d) Kur'an Mesajı 
e) Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve 
Tefsiri 
 
 
71. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimleri 
arasında yer almaz? 
 
a) Esbabu'n-nüzul 
b) Kur'an’ın Müteşabihleri 
c) Cerh ve Ta'dil 
d) Huruf-u Mukatta 
e) Garibu'l-Kur'an 
 
 
 
 
72. Aşağıdakilerden hangilerine Kütüb-ü 
Sitte denir? 
 
a) Ahmed-Abdurrazzak-Buhari-Müslim-
Nesai-İbn Huzeyme   
           
b)Ahmed-Buhari- Darimi- Müslim- Ebu 
Davud- Beyhaki     
     
c) Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Hibban-
Darakutnî 
 
d) Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn 
Mace- Nesai       
         
e) Ahmed-Buhari-Müslim-Ebu Davud-
Tirmizi-İbn Mace 

 
 
 
 
               

73. İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve 
günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan 
eser aşağıdakilerden hangisidir? 
  

 
a) El-Muvatta 
b) Er-Risale 
c) El-Müsned 
d) El-Fıkhu'l –Ekber 
e) El- Hucce 
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74. “Sizden biriniz oruçlu bulunduğu vakit 
çirkin söz söylemesin ve kimse ile 
çekişmesin. Şayet biri kendisine sataşır 
veya söverse  “ben oruçluyum” desin.” 
Yukarıdaki hadisten aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz? 
 
 
a) Oruçlu kimsenin çirkin söz söylemesi, 
onun orucunu bozar.   
b) Oruçlu kimsenin çirkin söz söylemesi 
uygun değildir.   
c) Oruçlu kimse başkaları ile çatışmaya 
girmesin. 
d) Oruç tutmak sadece yemeden içmeden 
uzaklaşma değildir.              
e) Oruçlu kimseden aynı zamanda ahlakını 
güzelleştirmesi beklenir. 

              
 

 
75.  “ Hükmün kendisine bağlanması ve 
üzerine hüküm bina edilmesi insanlara bir 
fayda sağlayan veya onlardan bir zararı 
gideren, fakat muteber veya geçersiz 
sayıldığına dair belirli bir delil 
bulunmayan durumlar” olarak tarif edilen 
fıkıh usulü terimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

   
a) Kıyas 
b) Mesalih-i Mürsele 
c) İllet 
d) İstihsan 
e) İstishab 
 
 
 
76  “…Göğe bakmıyorlar mı, nasıl 
yükseltilmiştir! Dağlara bakmıyorlar mı, 
nasıl dikilmişlerdir! Yeryüzüne 
bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! Üstlerine 
kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar 
mı? (Mülk 19)” Yukarıdaki ayette insanın 
yapması istenileni, en kapsamlı biçimde 
aşağıdaki ifadelerden hangisi içermektedir? 
 
a) İnsanın çevresine bakması 
b) İnsanın kendisine yararlı ve zararlı olan 
şeyleri araştırması          
c) İnsanın gerçeğe ve mükemmele ulaşması 
d) İnsanın düşünmeye çağrılması 
e) İnsanın merak duygusuna yönelmesi 
 

77. Vaazda, konu tesbiti aşamasında konunun 
önemli oluşunda aşağıdaki ölçütlerden hangisi 
daha belirleyicidir? 

  
a) Konunun Kur’an ve sünnetten alınması 
b) Vaizin konunun önemi hakkındaki kanaati 
c) Konunun, cemaatin ilgi ve ihtiyaç alanına 
girmesi 
d) Konunun dini önem derecesi 
e) Konu hakkında vaizin bilgi seviyesi 
 
 
 
78. Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik 
gelmeden önce katıldığı ve “Bugün de böyle 
bir sözleşmeyi kabule davet olunsam, onu hiç 
tereddüt etmeden kabul ederim” dediği 
Hılfü’l-Fudul anlaşmasını aşağıdaki 
ifadelerden hangisi en iyi açıklar? 

 
a) Zemzem kuyusunun nasıl temizleneceğini 
düzenler. 
b) Haceru’l Esved’in yerine nasıl 
konulacağını düzenler. 
c) Mekke’deki ticaret işlemlerinde adaleti 
sağlamayı amaçlar. 
d) Mekke kabilelerinin hacılara yapacağı 
hizmetleri düzenler. 
e) Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları 
işbirliğini düzenler. 

                  
 
 
 
 
 
 

79. Akşam namazının son rükûsunda imama 
yetişen kişi namazını aşağıdaki durumlardan  
hangisine göre tamamlarsa doğru yapmış  
olur? 
                     
a) İmamla birlikte selam verir. 
b) İmam selam verdikten sonra kalkarak 
kendi başına kılıyormuş gibi üç rekatı da 
tamamlar. 
c) İki rekat tamamlar ve bu rekatların ikisinde 
de tahiyyata oturur.        
d) İki rekat tamamlar ve ilkinde tahiyyat 
yapmaz. 
e)  Bir rekat tamamlar. 
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80. Aşağıdakilerden hangisi Haccın 
rükünlerinden biridir? 

 
a) Safa ile Merve arasında yürümek 
b) Müzdelife’de vakfe yapmak 
c) Ziyaret tavafı yapmak  
d) Veda tavafı yapmak 
e) Mikatlarda ihrama girmek 

 
 
 

81. Aşağıdaki durumlardan hangisinde sehiv 
secdesi gerekmez? 
 
a) Dört rekatlı bir Namazı beş rekat kılmak 
b) İlk tahiyyat oturuşunu yapmamak 
c) Zamm-ı Sûre’yi okumamak 
d) Dördüncü rekatta Fatiha’yı okumamak  
e) Birinci rekatta Fatiha’yı okumamak 
 
 
 
82.“Sözlükte faydalanmak anlamında 
kullanılır. Fıkıhta ise hac aylarında ve bir yıl 
içinde iki ihramla umre ve haccı birlikte ifa 
etmek demektir.” Yukarıda tanımı verilen 
kavram aşağıdaki şıklardan hangisinde 
bulunmaktadır? 

 
a) Haccı Kıran 
b) Haccı İfrat 
c) Haccı Temettü 
d) Umre 
e) Vakfe 

 
 
 

83. I. Mekke’den Medine’ye hicret 
II. Habeşistan’a hicret 
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği 
IV. Bedir Savaşı 
 
Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak 
sıralandığında aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
 
 

a)  I, II, III, IV 
b)  III, II, I, IV  
c)  I, III, IV, II 
d)  II, III, IV, I 
e)  III, II, IV, I 

84. “Aklı olmayanın dini de yoktur.” sözü ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir? 

 
a) Ahlaki sorumluluğun temeli insandaki akıl 
melekesidir  
b) Görev ve sorumluluğun ön şartı akıl sahibi 
olmaktır 
c) Aklın doğru karar vermesine engel olacak 
her şeyden kaçınılmalıdır 
d) Aklı olmayan insan dinsizdir  
e) Aklı olmayanın dinen sorumluluğu da 
yoktur 
 
 
 
85. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Mesbuk” 
kavramını açıklar? 
 
a) İmama tekbirle birlikte uyan kişi 
b) İmama birinci rekatta yetişen kişi 
c) Birinci rekattan sonra imama yetişen kişi  
d) İmama birinci rekatta yetişip 2. rekatta 
ayrılan kişi 
e) Başından itibaren imama uyduğu halde son 
oturuşta ayrılan kişi 

 
 
 

86. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin 
temel ilkelerini oluşturan 10 Emir içinde yer 
almaz? 
 
a) Benden başka Tanrın olmayacak. 
b) Cumartesi gününü kutsal sayacaksın. 
c) Komşuna hürmet edeceksin.  
d) Zina yapmayacaksın. 
e) Yalan söylemeyeceksin. 
 
 
 
87.  Aşağıda verilen peygamberlerden 
hangisine kitap gönderilmemiştir? 
 
a) Hz İsa 
b) Hz İbrahim  
c) Hz Muhammed 
d) Hz Davud 
e) Hz Musa  
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88.  Mekke döneminde nazil olmuştur ve 118 
ayettir. İlk 10 ayetinde takva sahiplerinin 
vasıflarını beyan eden, adını ilk ayette geçen 
ve bu vasıfları taşıyanları niteleyen bir 
kelimeden alan sure aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Mü’min Suresi 
b) Mü’minün Suresi 
c) Furkan Suresi 
d) Araf Suresi 
e) Enbiya Suresi 
 

 
 

89.  Mekke döneminde nazil olmuştur ve  
9 ayettir. İnsanları çekiştiren, alay eden 
kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi 
kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu 
bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, 
ayıplayan kimse anlamına gelen sure ismi 
aşağıdakilerden hangisidir.  
 
a) Hümeze Suresi 
b) Adiyat Suresi 
c) Tin Suresi 
d) Karia Suresi 
e) Münafikun Suresi 

 
 
 
 
 
 

90. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıktaki  
Teslis inancında yer alan “Baba” anlayışına  
ters düşer? 
              

 
a)  Teslisin asıl unsuru babadır. 
b)  Allah her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. 
c)  Sonsuzdur her yerde vardır. 
d) Allah’ın özü İsa ile aynı değildir.  
e) Allah her şeyi görür. 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.  Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ı Kerimi, 
diğer kutsal kitaplardan farklı kılan 
özelliklerden biri değildir? 

 
a) Tahrif edilmemesi 
b) Belli bir millete değil, tüm insanlara 
gelmesi 
c)Peygamberimize indiği şekliyle elimize 
ulaşması 
d) İnsanları tevhide ve Allah’ın birliğine 
çağırması  
e)Dinamik hüviyetiyle tüm çağlara seslenmesi 

 
 
 
 
 

92. Günümüz dünya dinleri arasında nüfus 
bakımından en fazla müntesibi olan din 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Yahudilik 
b) İslamiyet 
c) Hıristiyanlık 
d) Budizm 
e) Hinduizm 
 
 
 
 
 
93. Aşağıdakilerden hangisi “Misyonerlik” 
anlayışıyla uyuşmaz? 
 
a) Misyoner, yetkili, görevli kimse demektir. 
b) Misyoner kuruluşlar, misyoner yetiştiren 
kuruluşlar olarak çalışırlar.           
c) Misyonerlik gayesi ile kurulan kuruluşlara 
“misyon” denir. 
d) Misyonerlik, sadece Hıristiyan dinini 
yaymak için yapılan faaliyettir. 
e) Misyonerler, başka dinde başka inanç ve 
düşüncede olan insanları kendi dinlerine 
kazandırmayı hedefler. 
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94. Misyonerlerin yetiştirilme şekilleriyle ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
                  
a) Tanınmış meşhur şahsiyetleri Hıristiyanlığı 
kabul etmiş gibi göstermezler. 
b) Misyonerin birden fazla dil öğrenmesi 
teşvik edilir. 
c) Her misyonere mali destek sağlanır. 
d) Misyonerlik için seçilenler, misyonerlik 
faaliyetinde bulunacakları okullarda özel 
eğitim alır. 
e) Her misyonerin teoloji eğitimi yanında 
diğer alanlarda da eğitim alması istenir. 
 
 
 
 
95. Aşağıdakilerden hangisi “Misyonerlerin 
Çalışma Metotları arasında yer almaz?”  
               
a) Çok defa gizli ve dolaylı faaliyetlerde 
bulunurlar. 
b) Dünya barışına katkı sağlamayı 
hedeflemezler.  
c) Faaliyet yürütecekleri yeri tespit edip orada 
bir teşkilat kurarlar. 
d) Kitabı Mukaddesi, dini kitap, broşür ve 
dergileri o ülkenin dilinde neşrederler. 
e) Açtıkları okulların ve kuruluşların 
propagandasını yaparak, Hıristiyan olmayan 
ailelerin çocuklarını buraya çekmeye 
çalışırlar. 

 
 
                           

96. Kuran’dan önce indirilen kutsal kitapların  
indirilme sırası aşağıdakilerden hangisinde  
doğru olarak verilmiştir? 
 
a)  Tevrat- İncil- Zebur 
b)  Zebur-Tevrat-İncil 
c)  İncil-Tevrat Zebur 
d)  Tevrat-Zebur-İncil  
e)  Zebur-İncil-Tevrat  
 
 
 
 
 
 

. 

97. Aşağıdakilerden hangisi “tefsir” 
kelimesinin anlamlarından biri değildir? 

          
 

a)  Tercüme etmek  
b) Açmak 
c) İzah etmek 
d) Beyan etmek 
e) Şerh etmek 

 
   
 
98. ‘Ayetler tevkîfî olarak sıralanmıştır’  
cümlesindeki tevkîfî sözcüğünün anlamı  
aşağıdakilerden hangisidir? 

          
 

a) Kronoloji bilgisine dayalı sıralama 
b) Akli bilgiye dayalı düzenleme 
c) İstişari bilgiye dayalı yerleştirme 
d) Nebevi bilgiye dayalı sıralama 
e) Siyak ve sibakı göz önünde bulundurarak 
sıralama 
 
 
 
99. İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin 
yanı sıra,  Kur'an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, 
menâkıb ve benzeri    konuları ihtiva eden hadis 
mecmualarına ne denilmektedir? 
 
a) Siyer ve Mağazi 
b) Sünen 
c) Câmi 
d) Musannaf 
e) Cüz 
 

 
100. Müçtehidin Şer'i ameli hükümleri tafsili 
delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi 
sistemine ne ad verilir? 

    
a) Fıkıh 
b) İçtihat 
c) Fıkıh Usulü 
d) Epistomoloji 
e) İstinbat 
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T.C. 

BAŞBAKANLIK 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
 
 
 

DUYURU 
 
 

Yurtdışına gönderilecek personelin seçimi amacıyla 15. 07. 2006 tarihinde yapılan test 
sınavının cevap anahtarlarının değerlendirilmesindeki teknik hata sebebiyle adaylara ait optik 
cevap kâğıtları yeniden değerlendirilmiştir. 
 
 
 

 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

 
A KİTAPÇIĞI 
 

1-D 13-B 25-D 37-B 49-D 61-E 73-B 85-C 97-A 

2-B 14-B 26-C 38-D 50-D 62-E 74-A 86-C 98-… 
3-C 15-C 27-A 39-C 51-E 63-C 75-B 87-B 99-C 
4-C 16-B 28-E 40-A 52-D 64-E 76-C 88-B 100-C 

5-A 17-C 29-E 41-E 53-E 65-C 77-C 89-A  

6-E 18-D 30-D 42-A 54-A 66-B 78-E 90-D  

7-B 19-E 31-A 43-C 55-B 67-D 79-C 91-D  
8-C 20-D 32-A 44-A 56-A 68-D 80-C 92-C  
9-E 21-E 33-B 45-A 57-D 69-B 81-D 93-D  

10-B 22-D 34-B 46-C 58-E 70-B 82-C 94-A  
11-B 23-B 35-C 47-D 59-E 71-C 83-B 95-B  
12-B 24-C 36-B 48-A 60-C 72-D 84-D 96-D  

 
 
Not: A kitapçığı cevap anahtarındaki 98 nolu soru ile; B kitapçığındaki 68 nolu soru’nun 
yanıtları her aday için doğru kabul edilerek, adaylara 1’er puan verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


