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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 doğ-
ru kabul edilen şıkkın işaretlenmesine dikkat ediniz. 

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

* İl plakası ve ilçe kodu bölümlerini boş bırakınız. 

* “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 eksik-
siz olarak kodlayınız. Zira tek numaranızın yanlış kodlanması bile kağıdınızın yanlış değerlendiril-
mesine sebep olacaktır. 

* Cevap kağıdını sağ üst kısmında bulunan “Adı” ve “Soyadı” ile ilgili kodlu kısımlara; ad ve 
soyadınızı, 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 

 

O       O      O      O 
 

* Birden fazla seçeneğin seçilmesi veya işaretlenen seçeneğin belirgin olmaması halinde, bu soru-
ya 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. Yan-
lış 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.  “Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, 
çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olma-
ması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Hayat 
b) Vahdaniyet    
c) Kıyam Binefsihi 
d) Muhalefetun li’l Havadis 
 
2. “Yapılması güzel olan şey demektir. Hz. 
Peygamber’in bazen yaptığı, bazen yapmadı-
ğı, ashabının da yapılmasını güzel gördüğü 
işlerdir.”  
Yukarıda açıklaması verilen mükellef fiili 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a)  Vacip  
b)  Sünnet-i Müekkede 
c)  Müstehab   
d)  Mübah  
 
3.  Aşağıdaki Eserlerden hangisi Kütüb-i Sitte 
içerisinde yer almaz? 
 
a)  Nesâî’nin es-Sünen’i 
b)  İbn Mâce es-Sünen’i 
c)  Mâlik’in el-Muvatta’ı 
d)  Tirmizî’nin es-Sünen’i 
 
 
4.  Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile 
ilgili değildir? 
 
a) Telkin     
b) Telfik    
c) Teşyî 
d)  Muhtazar 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciple-
rinden değildir? 
a) Tekbir getirmek   
b) Gerektiğinde Namazın sonunda sehiv sec-
desi yapmak 
c)  Fatihayı sureden önce okumak 
d)  İki secdeyi ard arda yapmak 

 
6.   Hadiste ravinin, adalet ve zabt yönlerin-
den sahip olduğu kusurlu vasıfları dolayısıyla  
reddedilmesi, hadis ıstılahında hangi kavram-
la ifade edilir? 
 
a) Ta’dil 
b) Cerh 
c) Tevsık 
d) Mevkuf   
 
7.  Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde 
mukim iken öğle ile ikindi namazlarının öğle  
vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam 
vaktinde birleştirerek kılınması aşağıdaki 
 kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 
a) Kasr-ı Salat 
b) Cem-i Te’hir 
c) Lahik 
d) Cem-i Takdim 
 
8.  Hadis ıstılahında İmam Buhari ve İmam 
Müslim’in Camiu’s Sahih adlı eserlerinin her  
ikisinde de yer alan hadisler, aşağıdaki kav-
ramlardan hangisi ile ifade edilir? 
 
a) Mütevatir Hadis 
b) Müttefakun Aleyh 
c) Muhtelefün fihi 
d) Müdelles Hadis 
 
9.  Aşağıda isimleri verilen peygamberlerden 
hangisine suhuf gönderilmemiştir? 
 
a) Hz Nuh 
b) Hz Âdem 
c) Hz Şit 
d) Hz İdris   
 
10.  Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti 
sıfatlarından biri değildir? 
 
a) Kıdem    
b) Hayat 
c) İlim  
d) İrade 
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11. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Ke-
rim’in  temel ilkelerden biri değildir? 
 
a) Emaneti ehline teslim etmek 
b) Hayırda yarışmak 
c) Meşru bir amaç için her yolu mubah  
      görmek 
d) Adaletli olmak 
 
12.  “Her harfin hakkını vererek acele etme-
den ve açık bir şekilde okumak” 
Bu cümleyle tanımlanan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir? 
a) Tahkik 
b) Tedvir 
c) Hadr 
d) Tertil  
 
13.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Ke-
rim’e  verilen isimlerden biri değildir? 
 
a) Furkan 
b) Mesani 
c) Müstedrek 
d) Zikir 
 
14.    Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında 
makul bir tasavvur oluşturmanın yollarından 
 biri değildir? 
a) Allah’ın zatı hakkında düşünmek 
b) Allah’ın fiilleri hakkında düşünmek 
c) Allah’ın eserleri hakkında düşünmek 
d) Allah’ın yarattıkları hakkında düşünmek 
 
 
15.   Ta’dili erkân’a uymak namazın 
         …………………‘dır.   
    Yukarıdaki boşluğa uygun gelecek keli-
me hangisidir? 
 
a)  Mendûb 
b)  Müstehab    
c)   Vâcib 
d)   Sebep     
 
 

16.  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 
 
17. Aşağıdakilerden hangisine zekat veril-
mez? 
 
a) Zekatı tahsil eden memurlara 
b)Borçlulara 
c)Yolculara 
d)Asli ihtiyaçtan fazla malı olanlara   
 
18.  Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetiyle 
ilgili kavramlardan değildir? 
 
a) İhram 
b) Vakfe 
c)  İtikaf   
d)  Sa’y 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi “Suç ve günah-
lardan uzak olma” anlamına gelen peygam-
berlerin sıfatlarındandır? 
 
a) İsmet 
b) Fetanet 
c) Emanet 
d) Sıdk 
 
 
20. Ramazan ayında oruç tutmaya güç yetire-
mediği için orucunu tutamayan ancak daha 
sonra sağılığına kavuşan bir kimse ne yapar? 
a) Tutamadığı oruçlarının sayısına eşdeğer 
oranda fakirleri giydirir. 
b) Tutamadığı oruçlarını  daha sonra kaza 
eder.  
c) Tutamadığı oruçlarının sayısı kadar fidye 
verir. 
d) Üç gün peş peşe oruç tutar. 
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21. Yüce Allah’ın “Her şeyi dilemesi ve bir 
şeyi yaratmaya veya yaratmamaya karar 
vermesi” anlamına gelen sıfatı aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 
a) İlim 
b) İrade   
c) Kudret 
d) Basar 
 
22.  Kuran-ı Kerim’in Hıristiyanlar için kul-
landığı tabir aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Nusayrî 
b) İsevî 
c) Nasranî   
d) Ruhu’l-Kudüs 
 
23. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin te-
mel ilkelerini oluşturan “On Emir”den biri 
değildir? 
 
a) Kendin için yontma put yapmayacaksın. 
Hiçbir şeyin resmini yapıp tapmayacaksın. 
b) Tanrının adını boş yere ağzına almayacak-
sın. 
c) Babana ve annene hürmet edeceksin. 
d) Yetimlerin hakkını gözeteceksin.   
 
24.  Yemin ettikten sonra yeminini bozan 
kimseye ayetteki sırasına göre ilk önce ne 
gerekir? 
 
a) Üç gün oruç tutar. 
b) Üç gün peş peşe oruç tutar. 
c) iki ay oruç tutar. 
d) on fakiri doyurur. 
 
25.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muham-
med’in nübüvvetinden önce meydana gelen 
olaylardan değildir? 
a) Ebû Talib’in ölümü    
b) Fil Olayı 
c) Ficar Savaşları 
d)  Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl 
     Cemiyetine katılması 

26.  Dinler Tarihi Bilimi ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki şıklardan hangisi söylenemez? 
 
I. Dinleri tarafsız olarak inceler. 
II. Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz. 
III. Dinleri oldukları gibi inceler. 
IV. Karşılaştırmalı bir bilim dalı değildir. 
 
a) I ve II           b) Yalnız II 
c)I ve III          d) Yalnız IV   
 
27.  Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan 
kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Petrus 
b) Nestoryus 
c) Martin Luther 
d) Pavlus   
 
28. 325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in sayı-
sının dörde indirildiği ve İsa’nın tanrılığını 
savunanların görüşlerinin kabul edilerek kara-
ra bağlandığı konsül hangisidir? 
 
a) Efes Konsülü 
b) Vatikan Konsülü 
c) İznik Konsülü   
d) Trabzon Konsülü 
 
29.  İncil’in kelime anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Müjde   
b) Öğüt 
c) Ahit 
d) Kutsal Bilgi 
 
30.  Maun suresinde anlatılan kişinin özellik-
leri arasında aşağıdakilerden hangisi yer al-
maz? 
 
a) Dini yalanlamak 
b) Yetimi itip kakmak 
c) Savurganlıktan kaçınmak   
d) Yoksulu doyurmaya teşvik etmemek 
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31. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmaya ters düşen bir 
sözdür? 
 
a) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 
b) Veren el alan elden üstündür. 
c) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. 
d) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.   
 
32. Aşağıdakilerden hangisi “sadaka-i cari-
ye”dir? 
 
a) Ramazanda fakirlere yardım etmek 
b) Cami, okul, çeşme, köprü vs. yaptırmak    
c) Malının kırkta birini fakirlere vermek 
d) Küçükleri ve büyükleri sevip saymak 
 
33.  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) Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması   
 
34.  Veda Haccı Hicret’in kaçıncı yılında 
gerçekleşmiştir? 
 
a)   7 
b)  8   
c)   9 
d)  10 
 
35.  Din – mezhep ilişkisi, en doğru 
       şekilde  aşağıdaki şıklardan 
      hangisinde ifade edilmiştir? 
 
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.   
 

36.  Nizamiye Medreselerinin kurulması ve 
yaygınlaşması hangi Selçuklu Sultanı zama-
nında olmuştur? 
 
a) Melik Şah 
b) Sultan Sencer 
c) Alp Arslan   
d) Tuğrul Bey 
 
 
37. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi 
     doğrudur? 
 
a) Kur’an-ı Kerim’de kapalı ifade yoktur. 
b) Müteşabih ifadeler hakikatini 
    bilemeyeceğimiz durumları anlatmaktadır.   
c) Kur’an-ı Kerimin  ifadelerinin hepsi açıktır. 
d) Nass kapalı bir ifade türüdür. 
 
 
38. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir 
şeye teşvik etmek veya sakındırmak için 
söylediği hadislere ne denir? 
 
a) Fiten hadisler 
b) Tergib ve terhib hadisleri   
c) Ahkam hadisleri 
d) Kudsi hadisler 
 
 
39.  İsnadı  sahabede son bulan hadislere ne 
ad verilir? 
 
a) Ahad hadisler 
b) Merfu hadisler 
c) Mevkuf hadisler   
d) Maktu hadisler  
 
 
40.  “ el-Mebsut”, adlı eser aşağıdaki fıkıh 
bilginlerinden hangisine aittir? 
a) Serahsi 
b)   Bakıllani 
c)   Şatıbi 
d)   Ebu Hanife 
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41.  Aşağıdakilerden hangisi İslam Huku-
ku’nun temel ilkelerinden biri değildir? 
 
a) İnsanların yararının gözetilmesi 
b) Hoşgörünün sağlanması   
c) Adaletin gerçekleştirilmesi 
d) Zorlukların kolaylaştırılması 
 
42.   İslam Hukuku’nun temel kaynaklarından 
olan, “el-Muvafakat” isimli eser aşağıdaki 
alimlerden hangisine aittir? 
 
a) İmam-ı Azam Ebu Hanife 
b) Ahmet b. Hanbel 
c) İmam-ı Malik  
d) İmam-ı Şatıbi   
 
43. Ramazan ayında oruç tutamayan yaşlıların 
ve hastaların tutamadıkları oruçları için  
verdikleri miktara ne denir?  
 
a) Sadaka 
b) Fıtr 
c) Fidye  
d)  Sadaka-i fıtr 
 
 
44.  “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 
 
 
 
45.  Yüce Allah’ın, “yaratılmışların hiç bi-
rine benzememesi” sıfatı aşağıdaki kavram-
lardan hangisiyle ifade edilmektedir? 
 
a) Muhalefetün-li’l havadis  
b) Beka 
c) İrade 
d) Vahdaniyet 
 

46.   Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın vahiy 
yoluyla gönderdiği kitapların temel mesajla-
rından  biri değildir? 
 
a) Tevhid 
b) Ahiret 
c) Nübüvvet 
d) Muamelat   
 
47.   Aşağıdakilerden hangisi Rivâyet tefsirine 
bir örnektir? 
a)  Zemahşerî Tefsiri 
b) Beyzâvî Tefsiri 
c) Elmalılı M. H.Yazır Tefsiri 
d) İbn Kesîr Tefsiri  
 
48.  “Avrupa birliği sürecinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın yurtdışı din hizmetleri ve din 
eğitimi” konusu hangi Din Şurası’nda müza-
kere edilmiştir. 
 
a) I. Din Şurası 
b) II. Din Şurası 
c) III. Din Şurası 
d) IV. Din Şurası 
 
49.   Kur’ân -  akıl ilişkisi bağlamında aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 
 
a)Kur’ân insanın bilgi vasıtalarını etkin olarak 
kullanmasını ister 
b)Kur’ân insanların atalarına körü körüne 
uymamalarını ister 
c)Kur’ân insanların bilmedikleri şeyin ardına 
düşmemesini ister 
d)Kur’ân insanın koşulsuz teslim olmasını 
ister 
 
50.  İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülke 
sayısı günümüzde kaç tanedir? 
  
a)  52 
b)  54 
c)  57 
d)  59 
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51. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri 
Başkanlığının görevleri arasında yer almaz? 
 
a) İbadet yerlerini yönetmek 
b) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları 
    ile ilgili işleri yürütmek 
c) Hac ve Umre seyahatleri ile ilgili işleri 
    yürütmek 
d) Örgün din eğitimi veren müesseseler 
    kurmak ve yürütmek 
 
 
52.   Osmanlılar döneminde birçok hayır ku-
ruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan 
hangisi  fakir insanlara yemek dağıtmak ama-
cıyla kurulmuştur? 
 
a)Vakıflar 
b)Kervansaraylar 
c)Loncalar 
d)İmarethaneler 
 
 
53. Dilimize çevrildiğinde Bütünleşme ve 
Uyum anlamına gelen kavram aşağıdakiler-
den   hangisidir? 
 
a) Asimilasyon 
b) Entegrasyon 
c) İzolasyon 
d) Organizasyon 
 
 
 
54. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkın-
tılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölge-
nin bugünkü ismi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Sudan 
b) Mısır 
c) Etyopya 
d) Somali 
 
 
 

55.  Finlandiya’nın başkenti aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Prag 
b) Lahey 
c) Helsinki 
d) Oslo 
 
 
56. “Bişkek” aşağıdaki Türk 
      Cumhuriyetlerinden hangisinin 
      başkentidir? 
 
a) Kazakistan 
b) Türkmenistan 
c) Özbekistan 
d) Kırgızistan   
 
 
57.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en 
gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin (G-8)     
oluşturduğu birlik içinde yer alır? 
a)  Rusya 
b)  İsviçre  
c)  Belçika      
d)  Hollanda 
 
 
58.    İslam ve Batı toplumları arasında saygı 
ve diyalogu artırmak amacıyla oluşturulan   
“Medeniyetler İttifakı” girişimine önderlik 
yapan ülkeler aşağıdakilerden hangileridir? 
 
a) Türkiye-ABD 
b) İngiltere-Türkiye 
c) Türkiye-Almanya  
d) İspanya-Türkiye 
 
59. Aşağıdakilerden hangisi “dinden bağım-
sız olan ve dini mahiyeti olmayan” anlamına    
gelmektedir. 
 
a)  Sekülerizm 
b) Nihilizm   
c)  Oryantalizm 
d)  Komünizm 
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60.  Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rek-
törler hangi makam tarafından atanır? 
 a)   Yükseköğretim Kurulu Başkanı  
 b)   Cumhurbaşkanı  
 c)   Başbakan 
 d)   Milli Eğitim Bakanı 
 
 
 
 
61.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi balkan coğ-
rafyasında yer almaz? 
 
a) Polonya 
b) Makedonya 
c) Arnavutluk 
d) Romanya 
 
 
 
 
62.Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin baş-
kentidir? 
 
a)Zürih 
b)Stokholm 
c)Kopenhag 
d)Bern 
 
 
 
 
63.Semerkant hangi ülkenin sınırları içinde 
yer almaktadır? 
 
a)Kazakistan 
b)Özbekistan 
c)Türkmenistan 
d)Tacikistan 
 
 
 
 
 
 

64.  Klâsik şiirimizin temel özelliklerine bağlı 
kalarak, kendine özgü bir şair olmuştur. Sa-
natta ve edebiyatta millî ve manevî değerlere 
bağlı kalmıştır. Şiirlerinde görülen ritim ögesi 
daima aynı sürer. Kurduğu bu ritimde anlat-
mak istediği düşünce ya da duygu yavaş ya-
vaş mısralara yayılmaya başlar ve her anlam 
ayırımında araya müziği bir perde gibi koya-
rak ses ve anlam kavramının her ikisinin de 
birbiri içinde yitip gitmesini önler. Bunda o 
kadar başarılıdır ki “Süleymaniye’de Bayram 
Sabahı” adlı şiirinde okuyucu tarihî bir ikli-
min yanı sıra müzikal ve ruhî bir havaya so-
kar, bu havayı takiben de tarihî dekor ve deği-
nişler okuyucuda manevî bir güç meydana 
getirir. 
“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” adlı şiirin 
şairi kimdir? 
 
a) Arif Nihat Asya 
b) Faruk Nafiz Çamlıbel 
c) Necip Fazıl Kısakürek 
d) Yahya Kemal Beyatlı  
 
 
 
65. 
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 
“İstiklâl Marşı”mızın bu kıt’asının üçüncü 
mısraı yanlıştır. Doğrusu aşağıdaki mısralar-
dan hangisidir? 
 
a) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür ya-
şarım; 
b) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şa-
şarım! 
c) Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden 
na’şım;  
d) Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, 
aşarım. 
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66.  Aşağıdakilerden hangisi İslamofobi ala-
nına girmez? 
 
     a)  Yurtdışında camilerin yapılmasına tepki 
          gösterilmesi 
     b)  Irkçılığın artması 
     c)  Müslümanların şiddet yanlısı olarak 
          gösterilmesi 
     d) Kur’an-ı Kerim satışlarının yurtdışında 
         artması  
 
 
67.  Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurmuş 
ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip olduğu    
 tezini  savunmuştur. 
 
 Yalnız bu bilgiye dayanarak Atatürk’ün, 
 
  I.  Tarihte ilk devletin Türkler tarafından 
kurulduğu, 
 II. Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıka-
rılması gerektiği, 
III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar 
yapacak uzmanlara gereksinim olduğu, 
 
görüşlerinden hangilerini savunduğu söy-
lenebilir? 
 
a)Yalnız I 
b)Yalnız III 
c)II ve III 
d)I, II ve III 
 
 
68. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’nın 2. 
maddesinde sayılan cumhuriyetin nitelikleri  
arasında yer almaz? 
 
a)Sosyal 
b)Demokratik 
c)Laik 
d)Halkçı 
 
 
 

69.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayı-
lan yüksek mahkemelerden biri değildir? 
 
a)Uyuşmazlık Mahkemesi 
b)Ağır ceza mahkemesi 
c)Yargıtay 
d)Askeri Yargıtay 
 
70. Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif et-
meye yetkilidir? 
a)Anayasa Mahkemesi Başkanı 
b)Danıştay Başkanı 
c)Yargıtay Başkanı 
d)Milletvekilleri  
 
71. Mondros Mütarekesi hangi tarihte imza-
lanmıştır? 
 
  a)  30 Eylül 1918 
  b)  30 Ekim 1918 
  c)  04 Kasım1918 
  d)  30 Ekim 1919 
 
 
72.  Sivas Kongresi hangi tarihte 
       gerçekleştirilmiştir? 
 
  a)  30 Eylül 1918 
  b)  23 Temmuz 1919 
  c)  04-11 Eylül 1919 
  d)  04-11 Ekim 1920 
    
 
73.  İman, Müslüman sayılmanın birinci şartı-
dır. Bununla birlikte delillere, bilgiye, araş-
tırma ve kavramaya dayalı, bütün Müslüman-
ların sahip olması gereken, sorgulama esasına 
dayalı imana ne isim verilir? 
 
  a)  İcmali iman 
  b) Tafsili İman  
  c) Tahkiki İman  
  d) Tecdidi İman   
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74.  Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimle-
rinden biri değildir? 
 
   a)  Habir 
   b)  Mu’id 
   c)  Batın 
   d)  Vucud 
 
75.  Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok 
olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta 
bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tek-
vin sıfatının sonuçlarından biri değildir? 
 
    a)  Rızık vermek 
    b)  Ezeli Olmak 
    c)  Diriltmek-öldürmek 
    d)  Nimet vermek 
76.  Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özel-
liklerinden biri değildir? 
 
a) Melekler Allah’a isyan etmezler 
b) Melekler nurani varlıklardır. 
c) Melekler gaybi haberleri bilirler 
d)   Melekler uyumazlar  
 
77.  Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, 
Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli 
mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?  
 
a) Hamele-i arş 
b) Kiramen Katibin 
c) Mukarrebun 
d) Munker Nekir 
 
78.  Aşağıdakilerden hangisi fıkıh terimi ola-
rak “nasslarda hükmü bulunmayan fıkhi  me-
seleye aralarındaki illet birliği sebebiyle 
nasslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü 
vermek” şeklinde tanımlanan kıyasın rükünle-
rinden biri değildir? 
 
  a)  Asıl  
  b)  Menat 
  c)  Fer’ 
  d)  İllet 
 

79.Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Mesbuk” 
kavramını açıklar? 
 
a) İmama tekbirle birlikte uyan kişi 
b) İmama birinci rekatta yetişen kişi  
c) İmama birinci rekatın rükuundan sonra 
    yetişen kişi  
d) İmama birinci rekatta yetişip 2. rekatta 
    ayrılan kişi 
 
 
 
80. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 9 
ayettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimse-
nin   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)Karia Suresi 
d)Münafikun Suresi 
 
 
 
81.   İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadis-
lerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yara-
tılış,   menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden 
hadis mecmualarına ne denilmektedir? 
 
a)Müsned 
b)Sünen 
c)Câmi  
d)Musannaf 
 
 
 
82. Müçtehidin şer’i ameli hükümleri tafsili 
delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi 
sistemine ne ad verilir? 
 
a)Fıkıh 
b)İçtihat 
c)Fıkıh Usulü 
d)Kıyas 
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83. Akşam namazının son rükûsunda imama 
yetişen kişi namazını aşağıdaki durumlardan 
hangisine göre tamamlarsa doğru yapmış o-
lur? 
 
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. 
 
84. I.   Akabe Sözleşmesi 
    II.  Hz. Peygamberin Taif  Yolculuğu 
   III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği 
   IV. Huneyn Savaşı 
 
Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralan-
dığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
 a)  III, II, I, IV 
 b)    I, III, IV, II 
 c)   II, III, IV, I 
 d)  III, II, IV, I 
 
85. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 8 
ayettir. Çoklukla övünenleri uyarıp, hesaba 
çekileceklerini beyan eden ve mal, mülk ve 
çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek anlamı 
taşıyan sure aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a)  Zilzal Suresi 
b)  Beyyine Suresi 
c)  Tekasür Suresi  
d)  Karia Suresi  
 
86.Yahudilikten, Hrıstiyanlıktan ve diğer kül-
türlerden  İslamiyet’e giren rivayetlere ne ad  
verilmektedir? 
 
a)  Rivayat 
b)  Kasas 
c)  İsrailiyyat 
d)  Hurafat 
 

87.Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, 
Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının 
açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tef-
sire ne ad verilir? 
 
a)Tefsir bi’d-diraye 
b)Tefsir bi’r-rivaye 
c)Tefsir bi’l-işare 
d)Tefsir bi’r-rey 
 
 
 
88.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimleri 
arasında yer almaz? 
 
a)  Esbabu’n-nüzul 
b)  Sebeb-i Vürud 
c)  Huruf-u Mukatta 
d)  Garibu’l-Kur’an 
 
 
89. İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve 
günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayı-
lan   eser aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Er-Risale 
b) El-Muvatta 
c) El-Müsned 
d) El-Fıkhu’l-Ekber 
 
 
90.     
I.Yusuf Suresi 
II.İsra Suresi 
III.Ahzab Suresi 
IV.Hac Suresi 
  
Yukarıdaki surelerin Kur’an-ı Kerim’deki 
mevcut tertibine göre sıralanışı nasıldır? 
      
a) II, I, IV, III 
b) I, II, IV, III 
c) III, II, I, IV 
d) II, III, IV, I     
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91.  “ Bütün semavi dinlerde cenazeye saygı 
ve cenaze törenlerinde sükunet esastır. İs-
lam’a göre de ebedi aleme göçen insanlar için 
cenaze namazı kılmak dini bir yükümlülüktür. 
Ayrıca vefat eden kişiye karşı saygılı olmak, 
ölenin ardından rahmet dilemek ve hayırla 
anmak, yakınlarının acısını paylaşmak taziye 
dileklerini iletmek de dini görevler cümlesin-
dendir. Dini bir ibadeti gölgelediği, o esnada 
gözetilmesi gereken huzur, sükun ve saygı 
ortamını yok ettiği, ayrıca zaman zaman ge-
reksiz kutuplaşmalara yol açtığı için son yıl-
larda bazı cenaze törenlerinde görülen alkış, 
ıslık, protesto gibi davranışlardan kaçınılması 
gerekmektedir.” 
  
Cenaze usul ve adabını ifade eden bu metin, 
hangi “İl Müftüleri Semineri” sonuç bildir-
gesinde yer  almıştır. 
 
a) Kızılcahamam İl Müftüleri Semineri 
b) İzmir İl Müftüleri Semineri 
c)Abant İl Müftüleri Semineri 
d) Bursa İl Müftüleri Semineri 
 
 
 
92. 

إنَّما الشَّديُد الَّذي   بٍِالصِّرْعِة         َلْيَس الشَّديُد    
َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضب               

Buhari, Edeb 76, Müslim, Birr 107, (2760);  
    
  
Yukarıdaki hadiste aşağıdaki ahlaki değer-
lerden hangisine vurgu yapılmaktadır? 
a) Adalet 
b) Cesaret 
c) Merhamet 
d) Sabır  
 
 
 
 
 
 

93. 
 َخْيُرالنَّاِس َاْنَفُعُهْم ِللَناِس    

 
Taberani, Mu’cemu’l Evsat, c. 2, s. 1403  
Bu hadiste vurgulanan ahlaki değer aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
a) Cömertlik 
b) Yardımseverlik   
c) Dürüst olmak 
d) Merhametli olmak 
 
 
94. 
 

 َمِن ِاْسَتَوى َيْوماُه َفُهَو َمْغُبوٌن
Keşfu’l-Hafa, c. 2, s. 1403 

Bu hadiste vurgulanmak istenen temel özellik 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Dürüst olmak 
b) İnsanlara yardım etmek 
c) Çalışmak ve üretmek  
d) Sabırlı olmak 
 
 
 
95.  Aşağıdaki maddelerden hangisi, 
       Kur’an-ı  Kerim  açısından bakıldığında 
       bilginin temel  işlevlerinden biri değildir? 
 
a)   Bilgi, insanın iç dünyasını aydınlatır ve 
       onu değerli bir varlık haline getirir. 
b) Bilgi, insanla beşeri ve tabii çevresi 
      arasında makul ve verimli ilişkilerin 
      kurulmasını sağlar. 
c) Bilgi, insanı bir yaratıcının var olduğu 
       inancına götürür. 
d)   Bilgi, insanın çabuk ve kolay karar 
      vermesini sağlar ve buradan  
      hareketle de kati sonuçlara ulaştırır.  
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96.  

   َتْفَعُلوَنَالَيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما 
Saff 61/2 

 
Bu ayette vurgulanan temel ilke 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Dürüst olmak 
b) Merhametli olmak 
c) Zamanı iyi değerlendirmek 
d) Danışarak iş yapmak 
 
97. 

ْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُهَفَمن َيْعَم  
 َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َيَرُه

Zilzal 99/7-8 
 

  اْلَيْوَم ُتْجَزى ُآلُّ َنْفٍس ِبَما َآَسَبْت َلا ُظْلَم اْلَيْوَم
  ِإنَّ اللََّه َسِريُع اْلِحَساِب

Mümin 40/17 
 
Yukarıdaki ayetler, aşağıdaki iman esasla-
rından hangisi ile ilgilidir? 
 
a) Allah’a iman 
b) Peygamberlere iman 
c) Kaza ve kadere iman 
d) Ahirete iman   
 
98.     

  َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرىَاالَّ  
  َما َسَعىِاالََّوَأن لَّْيَس ِلْلِإنَساِن 

 َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى
ىُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاء اْلَأْوَف   

Necm 53/38-41 
 
Yukarıda geçen ayetlerde aşağıdakilerden 
hangisinin bahsi geçmemektedir? 
a) Hiç kimse başkasının günahını 
      yüklenmez. 
b) İnsana çabasının karşılığı eksiksiz bir 
      şekilde verilecektir. 

c) Kıyametin vaktini ancak Allah bilir. 
d) Kişi için kendi çabasının dışında bir şey 
yoktur.  
 

99. 

 ُقْل آَمنَّا ِبالّلِه َوَما ُأنِزَل َعَلْيَنا َوَما ُأنِزَل َعل
  ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب

 َواَألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن 
َأَحٍد مِّْنُهْم َوَنْحُن َلهُ ِمن رَّبِِّهْم ال ُنَفرُِّق َبْيَن 

 ُمْسِلُموَن 
Al-i İmran 3/84 

 
Bu ayete göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 
a) Müminler, Hz. İsa’yı en büyük peygamber 
olarak kabul ederler. 
b) Müminler, aralarında fark gözetmeksizin 
bütün peygamberlere iman ederler. 
c) Müminler, sadece kendilerine indirilene 
iman ederler. 
d) Müminler, Hz. İsmail’i Ulu’l-Azm pey-
gamberlerden biri olarak görürler. 
 

100. 

 َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن
  َخاِشُعوَنَصَالِتِهْمالَِّذيَن ُهْم ِفي 

 َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن
  ِللزََّآاِة َفاِعُلوَنَوالَِّذيَن ُهْم

Müminun 23/1-4 
    
  Yukarıdaki ayetlerde müminlerin hangi özel-
liği zikredilmemiştir? 
 
a) Zekât vermek 
b) Namazı derin bir saygı ile kılmak 
c) İffetini korumak 
d) Boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirmek 
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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 plakası ve ilçe kodu bölümlerini boş bırakınız. 

*“Unvan kodu” bölümüne, görev unvanınıza uygun olan kutucuğu doldurunuz. 

*“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 değerlendirilme-
sine sebep olacaktır. 

*Cevap kağıdını sağ üst kısmında bulunan “Adı” ve “Soyadı” ile ilgili kodlu kısımlara; ad ve so-
yadınızı, 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 

 

O      O      O      O 
 

*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. Yan-
lış 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.  Yüce Allah’ın, “yaratılmışların hiç birine 
benzememesi” sıfatı aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ifade edilmektedir? 
 
a) Muhalefetün-li’l havadis  
b) Beka 
c) İrade 
d) Vahdaniyet 
 
2.   Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın vahiy 
yoluyla gönderdiği kitapların temel mesajla-
rından  biri değildir? 
 
a) Tevhid 
b) Ahiret 
c) Nübüvvet 
d) Muamelat   
 
3.  “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 
 
 
4.  Aşağıdakilerden hangisi İslam 
    Hukuku’nun temel ilkelerinden biri 
    değildir? 
 
a) İnsanların yararının gözetilmesi 
b) Hoşgörünün sağlanması   
c) Adaletin gerçekleştirilmesi 
d) Zorlukların kolaylaştırılması 
 
 
5.   İslam Hukuku’nun temel kaynaklarından 
olan, “el-Muvafakat” isimli eser aşağıdaki 
alimlerden hangisine aittir? 
 
a) İmam-ı Azam Ebu Hanife 
b) Ahmet b. Hanbel 
c) İmam-ı Malik  
d) İmam-ı Şatıbi   
 

6. Ramazan ayında oruç tutamayan yaşlıların 
    ve hastaların tutamadıkları oruçları için  
    verdikleri miktara ne denir?  
 
a) Sadaka 
b) Fıtr 
c) Fidye   
d) Sadaka-i fıtr 
 
 
7.   Aşağıdakilerden hangisi Rivâyet tefsirine 
bir örnektir? 
a)  Zemahşerî Tefsir 
b) Beyzâvî Tefsiri 
c) Elmalılı M. H.Yazır Tefsiri 
d) İbn Kesîr Tefsiri  
 
 
8. Yüce Allah’ın “Her şeyi dilemesi ve bir 
şeyi yaratmaya veya yaratmamaya karar 
vermesi” anlamına gelen sıfatı aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 
a) İlim 
b) İrade   
c) Kudret 
d)Basar 
 
 
9.  Kuran-ı Kerim’in Hıristiyanlar için kullan-
dığı tabir aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Nusayrî 
b) İsevî 
c) Nasranî   
d) Ruhu’l-Kudüs 
 
 
10.  Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının 
şartlarından değildir? 
 
a)   Namazdan sonra hutbe okumak   
b) Cuma namazını öğle namazı vaktinde kıl-
mak 
c)   Namazdan önce hutbe okumak  
d)   Cuma kılınan yerin herkese açık olması 
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11.  Aşağıdakilerden hangisine zekat veril-
mez? 
 
a) Zekatı tahsil eden memurlara 
b) Borçlulara 
c) Yolculara 
d) Asli ihtiyaçtan fazla malı olanlara   
 
12.  Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetiyle 
ilgili kavramlardan değildir? 
 
a) İhram 
b) Vakfe 
c)  İtikaf   
d)  Sa’y 
 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi “Suç ve günah-
lardan uzak olma” anlamına gelen peygam-
berlerin sıfatlarındandır? 
 
a) İsmet   
b) Fetanet 
c) Emanet 
d) Sıdk 
 
14. Ramazan ayında oruç tutmaya güç yetire-
mediği için orucunu tutamayan ancak daha 
sonra      sağılığına kavuşan bir kimse ne ya-
par? 
a) Tutamadığı oruçlarının sayısına eşdeğer 
oranda fakirleri giydirir. 
b) Tutamadığı oruçlarını  daha sonra kaza 
eder.  
c) Tutamadığı oruçlarının sayısı kadar fidye 
verir. 
d) Üç gün peş peşe oruç tutar. 
 
15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmaya ters düşen bir 
sözdür? 
 
a) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 
b) Veren el alan elden üstündür. 
c) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. 
d) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.   

16.  Aşağıdakilerden hangisi “sadaka-i cari-
ye”dir? 
 
a)  Ramazanda fakirlere yardım etmek 
b)  Cami, okul, çeşme, köprü vs. yaptırmak    
c)  Malının kırkta birini fakirlere vermek 
d)  Küçükleri ve büyükleri sevip saymak 
 
17. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir 
şeye teşvik etmek veya sakındırmak için 
söylediği hadislere ne denir? 
 
a) Fiten hadisler 
b)  Tergib ve terhib hadisleri   
c)  Ahkam hadisleri 
d)  Kudsi hadisler 
 
18.  İsnadı  sahabede son bulan hadislere ne 
ad verilir? 
 
a)  Ahad hadisler 
b)  Merfu hadisler 
c)  Mevkuf hadisler   
d)  Maktu hadisler  
 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri 
Başkanlığının görevleri arasında yer almaz? 
 
a)  İbadet yerlerini yönetmek 
b)  İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasla-
rı ile ilgili işleri yürütmek 
c)  Hac ve Umre seyahatleri ile ilgili işleri 
yürütmek 
d)  Örgün din eğitimi veren müesseseler kur-
mak ve yürütmek 
 
20.  Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğ-
rudur? 
 
a)  Kur’an-ı Kerim’de kapalı ifade yoktur. 
b)  Müteşabih ifadeler hakikatini 
      bilemeyeceğimiz durumları anlatmaktadır.   
c)  Kur’an-ı Kerimin  ifadelerinin hepsi 
      açıktır. 
d)  Nass kapalı bir ifade türüdür. 



3 

21.  “ el-Mebsut”, adlı eser aşağıdaki fıkıh 
bilginlerinden hangisine aittir? 
a) Serahsi 
b)   Bakıllani 
c)   Şatıbi 
d)   Ebu Hanife 
 
22.   Osmanlılar döneminde birçok hayır ku-
ruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan 
hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak ama-
cıyla kurulmuştur? 
 
a) Vakıflar 
b) Kervansaraylar 
c) Loncalar 
d) İmarethaneler 
 
23. “Yapılması güzel olan şey demektir. Hz. 
Peygamber’in bazen yaptığı, bazen yapmadı-
ğı, ashabının da yapılmasını güzel gördüğü 
işlerdir.”  
Yukarıda açıklaması verilen mükellef fiili 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Vacip  
b) Sünnet-i Müekkede 
c) Müstehab   
d) Mübah  
 
24.  Aşağıdaki Eserlerden hangisi Kütüb-i 
Sitte içerisinde yer almaz? 
 
a)  Nesâî’nin es-Sünen’i 
b)  İbn Mâce es-Sünen’i 
c)  Mâlik’in el-Muvatta’ı 
d)  Tirmizî’nin es-Sünen’i 
 
25.  “Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, 
çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olma-
ması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Hayat 
b) Vahdaniyet    
c) Kıyam Binefsihi 
d) Muhalefetun li’l Havadis 

26.  Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze 
ile ilgili değildir? 
a) Telkin     
b) Telfik    
c) Teşyî 
d)  Muhtazar 
 
27.   Hadiste ravinin, adalet ve zabt yönlerin-
den sahip olduğu kusurlu vasıfları dolayısıyla  
reddedilmesi, hadis ıstılahında hangi kavram-
la ifade edilir? 
 
a) Ta’dil 
b) Cerh 
c) Tevsık 
d) Mevkuf   
 
28.  Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halin-
de mukim iken öğle ile ikindi namazlarının 
öğle  vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının 
akşam vaktinde birleştirerek kılınması aşağı-
daki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 
a) Kasr-ı Salat 
b) Cem-i Te’hir 
c) Lahik 
d) Cem-i Takdim 
 
29.  Aşağıdakilerden hangisi namazın 
       vaciplerinden değildir? 
a)  Tekbir getirmek   
b)  Gerektiğinde Namazın sonunda sehiv 
     secdesi yapmak 
c)  Fatihayı sureden önce okumak 
d)  İki secdeyi ard arda yapmak 
 
30.  Hadis ıstılahında İmam Buhari ve İmam 
Müslim’in Camiu’s Sahih adlı eserlerinin her 
ikisinde de yer alan hadisler, aşağıdaki kav-
ramlardan hangisi ile ifade edilir? 
 
a) Mütevatir Hadis 
b) Müttefakun Aleyh 
c) Muhtelefün fihi 
d) Müdelles Hadis 
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31.  Aşağıda isimleri verilen peygamberlerden 
hangisine suhuf gönderilmemiştir? 
 
a) Hz Âdem  
b) Hz Nuh  
c) Hz Şit 
d) Hz İdris 
 
 
32.  Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti 
sıfatlarından biri değildir? 
 
a) Kıdem    
b) Hayat 
c) İlim  
d) İrade 
 
 
33.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muham-
med’in nübüvvetinden önce meydana gelen 
olaylardan değildir? 
a) Ebû Talib’in ölümü    
b)  Fil Olayı 
c)  Ficar Savaşları 
d)   Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl 
      Cemiyetine katılması 
 
34.  Maun suresinde anlatılan kişinin özellik-
leri arasında aşağıdakilerden hangisi yer al-
maz? 
 
a) Dini yalanlamak 
b) Yetimi itip kakmak 
c) Savurganlıktan kaçınmak   
d) Yoksulu doyurmaya teşvik etmemek 
 
35.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Ke-
rim’e  verilen isimlerden biri değildir? 
 
a) Furkan 
b) Mesani 
c) Müstedrek 
d) Zikir 
 
 
 

36.    Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında 
makul bir tasavvur oluşturmanın yollarından 
biri değildir? 
a) Allah’ın zatı hakkında düşünmek 
b) Allah’ın fiilleri hakkında düşünmek 
c) Allah’ın eserleri hakkında düşünmek 
d) Allah’ın yarattıkları hakkında düşünmek 
 
37.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Ke-
rim’in  temel ilkelerden biri değildir? 
 
a) Emaneti ehline teslim etmek 
b) Hayırda yarışmak 
c) Meşru bir amaç için her yolu mubah 
      görmek 
d) Adaletli olmak 
 
38.  “Her harfin hakkını vererek acele etme-
den ve açık bir şekilde okumak” 
 
Bu cümleyle tanımlanan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 
a) Tahkik 
b) Tedvir 
c) Hadr 
d) Tertil  
 
39.   Ta’dili erkân’a uymak 
        namazın------------------‘dır.   
           
Yukarıdaki boşluğa uygun gelecek kelime 
hangisidir? 
a)  Mendûb 
b)  Müstehab    
c)   Vâcib       
d)   Sebep     
 
40.  Nizamiye Medreselerinin kurulması ve 
yaygınlaşması hangi Selçuklu Sultanı zama-
nında olmuştur? 
 
a) Melik Şah 
b) Muhammed Tapar 
c) Alp Arslan   
d) Tuğrul Bey 
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41.  Dinler Tarihi Bilimi ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki şıklardan hangisi söylenemez? 
 
I. Dinleri tarafsız olarak inceler. 
II. Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz. 
III. Dinleri oldukları gibi inceler. 
IV. Karşılaştırmalı bir bilim dalı değildir. 
 
a) I ve II         b) Yalnız II 
c) I ve III        d) Yalnız IV   
 
42.  Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan 
kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Petrus 
b) Nestoryus 
c) Martin Luther 
d) Pavlus   
 
43. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin te-
mel ilkelerini oluşturan “On Emir”den biri 
değildir? 
 
a) Kendin için yontma put yapmayacaksın. 
Hiçbir şeyin resmini yapıp tapmayacaksın. 
b) Tanrının adını boş yere ağzına almayacak-
sın. 
c) Babana ve annene hürmet edeceksin. 
d) Yetimlerin hakkını gözeteceksin.   
 
44.  Yemin ettikten sonra yeminini bozan 
kimseye ayetteki sırasına göre ilk önce ne 
gerekir? 
 
a) Üç gün oruç tutar. 
b) Üç gün peş peşe oruç tutar. 
c) iki ay oruç tutar. 
d) on fakiri doyurur. 
 
45. 325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in sayı-
sının dörde indirildiği ve İsa’nın tanrılığını 
savunanların görüşlerinin kabul edilerek kara-
ra bağlandığı konsül hangisidir? 
 
a) Efes Konsülü 
b) Vatikan Konsülü 
c) İznik Konsülü   
d) Trabzon Konsülü 
 

46.  İncil’in kelime anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Müjde   
b) Öğüt 
c) Ahit 
d) Kutsal Bilgi 
 
47.  İman, Müslüman sayılmanın birinci şartı-
dır. Bununla birlikte delillere, bilgiye, araş-
tırma ve kavramaya dayalı, bütün Müslüman-
ların sahip olması gereken, sorgulama esasına 
dayalı imana ne isim verilir? 
 
a)  İcmali iman 
b) Tafsili İman  
c) Tahkiki İman  
d) Tecdidi İman   
 
 
48.  Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimle-
rinden biri değildir? 
 
a)  Habir 
b)  Mu’id 
c)  Batın 
d)  Vucud 
 
49.  Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok 
olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta 
bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tek-
vin sıfatının sonuçlarından biri değildir? 
 
 a)  Rızık vermek 
 b)  Ezeli Olmak 
 c)  Diriltmek-öldürmek 
 d)  Nimet vermek 
 
50.  Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özel-
liklerinden biri değildir? 
 
a) Melekler Allah’a isyan etmezler 
b) Melekler nurani varlıklardır. 
c) Melekler gaybi haberleri bilirler 
d) Melekler uyumazlar  
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51. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 9 
ayettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimse-
nin   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)Karia Suresi 
d)Münafikun Suresi 
 
 
 
52.   İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadis-
lerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yara-
tılış,   menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden 
hadis mecmualarına ne denilmektedir? 
 
a)Müsned 
b)Sünen 
c)Câmi  
d)Musannaf 
 
 
 
53. Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışların-
dan hangisi doğruluk ilkesine bir örnek teşkil 
eder? 
 
a) Savaşta alınan esirlere eziyeti yasaklaması 
b) Cemaate namaz kıldırdığı zaman kısa tut-
ması 
c) Her zaman güleryüzlü ve hoşgörülü olması 
d) Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması   
 
 
 
54.  Veda Haccı Hicret’in kaçıncı yılında 
gerçekleşmiştir? 
 
a)   7 
b)  8   
c)   9 
d)  10 

55.  Din – mezhep ilişkisi, en doğru şekilde 
aşağıdaki şıklardan hangisinde ifade edilmiş-
tir? 
 
a) Din mezhebin toplumsal alt 
    yapılarındandır. 
b) Dinler mezhebin farklı yorumlarıdır. 
c) Mezhep ve din anlamdaş iki kelimedir. 
d) Mezhep, dinlerin farklı algılanmasıyla olu-
şan kurumsallaşmış söylemleridir.   
 
 
 
56.  “Avrupa birliği sürecinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın yurtdışı din hizmetleri ve din 
eğitimi” konusu hangi Din Şurası’nda müza-
kere edilmiştir. 
 
a) I. Din Şurası 
b) II. Din Şurası 
c) III. Din Şurası 
d) IV. Din Şurası 
 
 
 
57.   Kur’ân -  akıl ilişkisi bağlamında aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 
 
a)Kur’ân insanın bilgi vasıtalarını etkin olarak 
kullanmasını ister 
b)Kur’ân insanların atalarına körü körüne 
uymamalarını ister 
c)Kur’ân insanların bilmedikleri şeyin ardına 
düşmemesini ister 
d)Kur’ân insanın koşulsuz teslim olmasını 
ister 
 
 
 
58.  İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülke 
sayısı günümüzde kaç tanedir? 
  
a)  52 
b)  54 
c)  57 
d)  59 
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59.   Dilimize çevrildiğinde Bütünleşme ve 
        Uyum anlamına gelen kavram  
        aşağıdakilerden   hangisidir? 
 
a) Asimilasyon 
b) Entegrasyon 
c) İzolasyon 
d) Organizasyon 
 
60. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkın-
tılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölge-
nin bugünkü ismi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Sudan 
b) Mısır 
c) Etyopya 
d) Somali 
 
 
61.  Finlandiya’nın başkenti aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Prag 
b) Lahey 
c) Helsinki 
d) Oslo 
 
 
62.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimleri 
arasında yer almaz? 
 
a) Esbabu’n-nüzul 
b) Sebeb-i Vürud 
c) Huruf-u Mukatta 
d) Garibu’l-Kur’an 
 
 
63. İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve 
günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayı-
lan  eser aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) El-Muvatta 
b) Er-Risale 
c) El-Müsned 
d) El-Fıkhu’l-Ekber 

64.    İslam ve Batı toplumları arasında saygı 
ve diyalogu artırmak amacıyla oluşturulan   
“Medeniyetler İttifakı” girişimine önderlik 
yapan ülkeler aşağıdakilerden hangileridir? 
 
a) Türkiye-ABD 
b) İngiltere-Türkiye 
c) Türkiye-Almanya  
d) İspanya-Türkiye 
 
65. Aşağıdakilerden hangisi “dinden bağım-
sız olan ve dini mahiyeti olmayan” anlamına    
gelmektedir. 
 
a)  Sekülerizm 
b) Nihilizm   
c)  Oryantalizm 
d)  Komünizm 
 
66. “Bişkek” aşağıdaki Türk 
      Cumhuriyetlerinden hangisinin 
       başkentidir? 
 
a) Kazakistan 
b) Türkmenistan 
c) Özbekistan 
d) Kırgızistan   
 
67.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en 
gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin (G-8)     
oluşturduğu birlik içinde yer alır? 
 
a)  Rusya 
b)  İsviçre        
c)  Belçika      
d)  Hollanda       
 
68.  Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, 
Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli 
mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?  
 
a) Hamele-i arş 
b) Kiramen Katibin 
c) Mukarrebun 
d) Munker Nekir 
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 69.  Aşağıdakilerden hangisi fıkıh terimi ola-
rak “nasslarda hükmü bulunmayan fıkhi        
meseleye aralarındaki illet birliği sebebiyle 
nasslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü 
vermek” şeklinde tanımlanan kıyasın rükünle-
rinden biri değildir? 
 
a)  Asıl  
b)  Menat 
c)  Fer’ 
d)  İllet 
 
70. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Mesbuk” 
kavramını açıklar? 
 
a) İmama tekbirle birlikte uyan kişi 
b) İmama birinci rekatta yetişen kişi  
c) Birinci rekatın rükuundan sonra imama 
yetişen kişi  
d) İmama birinci rekatta yetişip 2. rekatta 
ayrılan kişi 
 
 
71. Semerkant hangi ülkenin sınırları içinde 
yer almaktadır? 
 
a) Kazakistan 
b) Özbekistan 
c) Türkmenistan 
d) Tacikistan 
 
 
72.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi balkan coğ-
rafyasında yer almaz? 
a) Polonya 
b) Makedonya 
c) Arnavutluk 
d) Romanya 
 
73.Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin baş-
kentidir? 
 
a)Zürih 
b)Stokholm 
c)Kopenhag 
d)Bern 

74.  Klâsik şiirimizin temel özelliklerine bağlı 
kalarak, kendine özgü bir şair olmuştur. Sa-
natta ve edebiyatta millî ve manevî değerlere 
bağlı kalmıştır. Şiirlerinde görülen ritim ögesi 
daima aynı sürer. Kurduğu bu ritimde anlat-
mak düşünce ya da his yavaş yavaş mısralara 
yayılmaya başlar ve her anlam ayırımında 
araya müziği bir perde gibi koyarak ses ve 
anlam kavramının her ikisinin de birbiri için-
de yitip gitmesini önler. Bunda o kadar başarı-
lıdır ki “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” adlı 
şiirinde okuyucu tarihî bir iklimin yanı sıra 
müzikal ve ruhî bir havaya sokar, bu havayı 
takiben de tarihî dekor ve değinişler okuyucu-
da manevî bir güç meydana getirir. 
“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” adlı şiirin 
şairi kimdir? 
 
a) Arif Nihat Asya 
b) Faruk Nafiz Çamlıbel 
c) Necip Fazıl Kısakürek 
d) Yahya Kemal Beyatlı  
 
 
75. 
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 
“İstiklâl Marşı”mızın bu kıt’asının üçüncü 
mısraı yanlıştır. Doğrusu aşağıdaki mısralar-
dan hangisidir? 
 
a) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür ya-
şarım; 
b) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şa-
şarım! 
c) Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden 
na’şım;  
d) Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, 
aşarım. 
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76.  Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rek-
törler hangi makam tarafından atanır? 
 
    a)   Yükseköğretim Kurulu Başkanı  
    b)   Cumhurbaşkanı  
    c)   Başbakan 
    d)   Milli Eğitim Bakanı 
 
77.  Aşağıdakilerden hangisi İslamofobi ala-
nına girmez? 
 
     a)  Yurtdışında camilerin yapılmasına tepki 
          gösterilmesi 
     b)  Irkçılığın artması 
     c)  Müslümanların şiddet yanlısı olarak 
          gösterilmesi 
     d)  Kur’an-ı Kerim satışlarının yurtdışında 
           artması  
 
78.  Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurmuş 
ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip olduğu 
tezini  savunmuştur. 
 
 Yalnız bu bilgiye dayanarak Atatürk’ün, 
 
I.  tarihte ilk devletin Türkler tarafından ku-
rulduğu, 
 II. Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıka-
rılması gerektiği, 
III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar 
yapacak uzmanlara gereksinim olduğu, 
 
görüşlerinden hangilerini savunduğu söy-
lenebilir? 
 
a) Yalnız I 
b) Yalnız III 
c) II ve III 
d) I, II ve III 
 
79. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’nın 2. 
maddesinde sayılan cumhuriyetin nitelikleri  
arasında yer almaz? 
 
a) Sosyal 
b) Demokratik 
c) Laik 
d) Halkçı 
 

80.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayı-
lan yüksek mahkemelerden biri değildir? 
 
a) Uyuşmazlık Mahkemesi 
b) Ağır ceza mahkemesi 
c) Yargıtay 
d) Askeri Yargıtay 
 
81. Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif et-
meye yetkilidir? 
a) Anayasa Mahkemesi Başkanı 
b) Danıştay Başkanı 
c) Yargıtay Başkanı 
d) Milletvekilleri  
 
82. Mondros Mütarekesi hangi tarihte imza-
lanmıştır? 
 
        a)  30 Eylül 1918 
        b)  30 Ekim 1918 
        c)  04 Kasım1918 
        d)  30 Ekim 1919 
 
83.  Sivas Kongresi hangi tarihte gerçekleşti-
rilmiştir? 
 
        a)  30 Eylül 1918 
        b)  23 Temmuz 1919 
        c)  04-11 Eylül 1919 
        d)  04-11 Ekim 1920 
 
84. 

إنَّما الشَّديُد الَّذي    بٍِالصِّرْعِة    َلْيَس الشَّديُد                     

َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب                   

Buhari, Edeb 76, Müslim, Birr 107, (2760);  
                                                                                             
Yukarıdaki hadiste aşağıdaki ahlaki değer-
lerden hangisine vurgu yapılmaktadır? 
 
a) Adalet 
b) Cesaret 
c) Merhamet 
d) Sabır  
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85.   Aşağıdaki maddelerden hangisi, Kur’an-ı 
Kerim  açısından bakıldığında bilginin temel 
işlevlerinden biri değildir? 
 
a)   Bilgi, insanın iç dünyasını aydınlatır ve 
onu değerli bir varlık haline getirir. 
b) Bilgi, insanla beşeri ve tabii çevresi ara-
sında makul ve verimli ilişkilerin kurulmasını 
sağlar. 
c) Bilgi, insanı bir yaratıcının var olduğu 
inancına götürür. 
d)   Bilgi, insanın çabuk ve kolay karar 
      vermesini sağlar ve buradan 
      hareketle de kati sonuçlara ulaştırır.  
 

86. 

 َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه
 َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َيَرُه

Zilzal 99/7-8 

 

   ُظْلَم اْلَيْوَمَالاْلَيْوَم ُتْجَزى ُآلُّ َنْفٍس ِبَما َآَسَبْت 
  ِإنَّ اللََّه َسِريُع اْلِحَساِب

Mümin 40/17 
      Yukarıdaki ayetler, aşağıdaki iman esas-
larından hangisi ile ilgilidir? 
 
a) Allah’a iman 
b) Peygamberlere iman 
c) Kaza ve kadere iman 
d) Ahirete iman   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87. 

 َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن
  َخاِشُعوَنَصَالِتِهْمالَِّذيَن ُهْم ِفي 

 َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن
َن ُهْم ِللزََّآاِة َفاِعُلوَنَوالَِّذي  

Müminun 23/1-4 
 
Yukarıdaki ayetlerde müminlerin hangi özel-
liği zikredilmemiştir? 
a) Zekât vermek 
b) Namazı derin bir saygı ile kılmak 
c) İffetini korumak 
d) Boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirmek 
 
 

88. 

  َعَلْيَنا َوَما ُأنِزَل َعلُقْل آَمنَّا ِبالّلِه َوَما ُأنِزَل
  ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب

 َواَألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن 
ِمن رَّبِِّهْم ال ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد مِّْنُهْم َوَنْحُن َلهُ 

 ُمْسِلُموَن 
Al-i İmran 3/84 

 
Bu ayete göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 
a) Müminler, Hz. İsa’yı en büyük peygamber 
olarak kabul ederler. 
b) Müminler, aralarında fark gözetmeksizin 
bütün peygamberlere iman ederler. 
c) Müminler, sadece kendilerine indirilene 
iman ederler. 
d) Müminler, Hz. İsmail’i Ulu’l-Azm pey-
gamberlerden biri olarak görürler. 
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89.     
                                                                                                        

  َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرىَاالَّ
  َما َسَعىِاالََّوَأن لَّْيَس ِلْلِإنَساِن 

نَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرىَوَأ  
  ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاء اْلَأْوَفى

Necm 53/38-41 
 
 
Yukarıda geçen ayetlerde aşağıdakilerden 
hangisinin bahsi geçmemektedir? 
a) Hiç kimse başkasının günahını yüklen-
mez. 
b) İnsana çabasının karşılığı eksiksiz bir şe-
kilde verilecektir. 
c) Kıyametin vaktini ancak Allah bilir. 
d) Kişi için kendi çabasının dışında bir şey 
yoktur.  
 
 
90. 

                                                                                                     َخْيُرالنَّاِس َاْنَفُعُهْم ِللَناِس
Taberani, Mu’cemu’l Evsat, c. 2, s. 1403  

 
 
Bu hadiste vurgulanan ahlaki değer aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
a) Cömertlik 
b) Yardımseverlik   
c) Dürüst olmak 
d) Merhametli olmak 
 
91.                                                                                                                                                  

  َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َلا َتْفَعُلوَن
Saff 61/2 

 
 
     Bu ayette vurgulanan temel ilke aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 
a) Dürüst olmak 
b) Merhametli olmak 
c) Zamanı iyi değerlendirmek 
d) Danışarak iş yapmak 
 

92. 
 

 َمِن ِاْسَتَوى َيْوماُه َفُهَو َمْغُبوٌن
Keşfu’l-Hafa, c. 2, s. 1403 

 
Bu hadiste vurgulanmak istenen temel özellik 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Dürüst olmak 
b) İnsanlara yardım etmek 
c) Sabırlı olmak 
d) Çalışmak ve üretmek 
 
 
93.   I.   Akabe Sözleşmesi 
       II.  Hz. Peygamberin Taif  Yolculuğu 
      III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği  
      IV. Huneyn Savaşı 
 
Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralan-
dığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
   a) III, II, I, IV 
   b)   I, III, IV, II 
   c)   II, III, IV, I 
   d)  III, II, IV, I 
 
 
94. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 8 
ayettir. Çoklukla övünenleri uyarıp, hesaba 
çekileceklerini beyan eden ve mal, mülk ve 
çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek anlamı 
taşıyan sure aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Zilzal Suresi 
b) Beyyine Suresi 
c) Tekasür Suresi  
d) Karia Suresi  
 
95. Müçtehidin şer’i ameli hükümleri tafsili 
delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi 
sistemine ne ad verilir? 
 
a) Fıkıh 
b) İçtihat 
c) Fıkıh Usulü 
d) Kıyas 
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96. Akşam namazının son rükûsunda imama 
yetişen kişi namazını aşağıdaki durumlardan 
hangisine göre tamamlarsa doğru yapmış o-
lur? 
 
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 yap-
maz. 
 
 
 
 
97.Yahudilikten, Hrıstiyanlıktan ve diğer kül-
türlerden  İslamiyet’e giren rivayetlere ne ad  
verilmektedir? 
 
a)  Rivayat 
b)  Kasas 
c)  İsrailiyyat 
d)  Hurafat 
 
 
 
 
98.Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, 
Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının 
açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tef-
sire ne ad verilir? 
 
a)  Tefsir bi’d-diraye 
b)  Tefsir bi’r-rivaye 
c)  Tefsir bi’l-işare 
d)  Tefsir bi’r-rey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.    I.Yusuf Suresi 
        II.İsra Suresi 
       III.Ahzab Suresi 
       IV.Hac Suresi 
        
       Yukarıdaki surelerin Kur’an-ı Kerim’deki 
mevcut tertibine göre sıralanışı nasıldır? 
      

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

 
 
 
 
100.  “ Bütün semavi dinlerde cenazeye saygı 

ve cenaze törenlerinde sükunet esastır. 
İslam’a göre de ebedi aleme göçen in-
sanlar için cenaze namazı kılmak dini 
bir yükümlülüktür. Ayrıca vefat eden ki-
şiye karşı saygılı olmak, ölenin ardından 
rahmet dilemek ve hayırla anmak, ya-
kınlarının acısını paylaşmak taziye di-
leklerini iletmek de dini görevler cümle-
sindendir. Dini bir ibadeti gölgelediği, o 
esnada gözetilmesi gereken huzur, sü-
kun ve saygı ortamını yok ettiği, ayrıca 
zaman zaman gereksiz kutuplaşmalara 
yol açtığı için son yıllarda bazı cenaze 
törenlerinde görülen alkış, ıslık, protesto 
gibi davranışlardan kaçınılması gerek-
mektedir.” 

  
Cenaze usul ve adabını ifade eden bu me-
tin, hangi “İl Müftüleri Semineri” sonuç 
bildirgesinde yer  almıştır. 
 
a) Kızılcahamam İl Müftüleri Semineri 
b)   İzmir İl Müftüleri Semineri 
c)   Abant İl Müftüleri Semineri 

      d)   Bursa İl Müftüleri Semineri 
 



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

 



  

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




