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AÇIKLAMA 

1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan 

oluşmaktadır. 

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 

dakikadır (2,5 saat). 

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun 

sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için 

birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru 

yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı silmek istediğinizde, 

silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini 

unutmayınız. 

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap 

üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate 

alınmayacaktır.   

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kağıdında o 

soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi 

unutmayınız.  

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 

kapağında belirtilmiştir. 
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SORULAR 

َنا وَُكنَّا تـَُراابً  .1  ayetindeki altı çizili kelimenin aksamı seb’a açısından türü أَِئَذا ِمتـْ

aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Sahih 
B. Nakıs 
C. Ecvef 
D. Lefif 
 

ْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ ِيف اْحلَْرِب َفَشرِّْد هِبِم مَ فَِإمَّا تـَثْـَقَفنـَُّهْم  .2  ayetindeki fiillerin babı, sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A. Tefe‘ul - Tefil - İftial 
B. Sülasi mücerred - Tefil - Tefe‘ul 
C. Tefe‘ul - İfal - Tefil 
D. Sülasi mücerred - İstifal - Tefâul  
 

3. Tabloda boş bırakılan yerlere gelebilecek uygun kelimeler aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 …………… ُقوَال  ُقلْ 

 قـُْلنَ  ُقوَال  …………

A.  وِيل قُ  -ُقوُلوا  

B.  قُِلي -قـُُلوا  

C.  قُِلنيَ  -قـُُلوَن  

D.  ُقوِلني -ُقوُلوَن  

 
ُرُه ِلْلُعْسَرى .4  ?ayetindeki altı çizili kelimenin türü aşağıdakilerden hangisidir َفَسنُـَيسِّ

A. Sıfatı müşebbehe 
B. İsmi tafdil 
C. İsmi mensub 
D. Mastar 
 

َتِلٌف أَْلَواُ�َاَباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُمحٌْر خمُْ َتِلًفا أَْلَواُ�َا َوِمَن اجلِْ ِبِه َمثََراٍت خمُْ  فََأْخَرْجَنا َماءً  َأَملْ تـََر َأنَّ اهللََّ أَنَزَل ِمَن السََّماءِ  .5  ayetinde 

aşağıdakilerden hangisi yoktur?   
A. Fiili muzari cehdi mutlak 
B. Fiili mazi 
C. Sıfatı müşebbehe 
D. İsmi meful 
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6. Aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 
A.  ٌبـََررَة – İsmi tafdil 
B. –  ٌَمْكَتب  İsmi mensub 
C. –  ٌُمْرَسل  İsmi alet 
D. –  ٍرَاق  İsmi fail 
 

 ?ayetindeki altı çizili kelimenin türü aşağıdakilerden hangisidir فَِإَذا َجاءِت الصَّاخَّةُ  .7

A. Sıfatı müşebbehe             
B. İsmi fail                  
C. Mastar 
D. İsmi tafdil 
 

8. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde mehmuz bir fiil yoktur? 
A. َوَقاَل اْلَمِلُك ائْـُتوِين ِبِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَـْفِسي 

B. َوَما أُبـَّرُِئ نـَْفِسي 

C. يًّا فَـَلمَّا اْستَـْيَأُسوا ِمْنُه َخَلُصوا جنَِ  

D. بَـُلوا َعَلْيِهم َماَذا تـَْفِقُدونَ  َقاُلوا َوأَقـْ  
 

 ?ayetinde altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir َوقـُلْ َن حَ اَش هلِلَِّ َما َهـَذا َبَشًرا .9

A. Hal 
B. Temyiz 
C. ما’nın haberi 

D. Mefulu bih 
 

 ayetindeki altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا .10

hangisidir? 
A. Mefulu bih 
B. Sıfat 
C. Bedel 
D. Mefulu leh 
 

َعاِم ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُهُ  .11  ayetindeki altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden  َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواْألَنـْ

hangisidir? 
A. Fail 
B. Naibi fail 
C. Haber 
D. Temyiz 
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...............ما قرأ عمر إال ......... .12  cümlesindeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A.  ِِقّصَتْني 
B.  ََجلَّةٌ ـم  

C.  ٍُكُتب 

D.  َُجرائد 

 
 ?cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez � .......... خذ بيدي .13

A. فاطمة 
B.  ِطالَب العلم 

C. رجل 

D. رجال 

 
14. Aşağıdaki ayetlerde altı çizili kelimelerden hangisi murebdir? 

A.  َلَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ  َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِين 
B.  َوَ َقَضى َربُّك 

C. اْذَهبْ  ِإَىل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى 
D.  ِإلْيِه يـَُردُّ  ِعْلُم السَّاَعة 
 

15. Aşağıdaki ayetlerde altı çizili kelimelerden hangisinin irabı harfle değildir?  
A.  َِكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكم مِ َن اْجلَنَّة 

B.  َِواهلّلُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيم 

C.  َْما َكاَن ُحمَمٌَّد َأابَ  َأَحٍد مِ ن رَِجاِلُكم 
D.  َِفِإن ملَْ  تـَْعَلُموا آاَبءُهْم َفِإْخَواُنُكمْ  ِيف الدِّين 
 

16. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde haber müfreddir? 
A.  أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ َوَعَلى  

B.  َِواْلبَـَلُد الطَّيُِّب َخيْرُُج نـََباتُُه إبِِْذِن َربِّه 

C.  َُوَما ُختِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكَرب 

D.  هبِِّمْ لَِئَك َعَلى ُهًدى ِمن رَ أُو  
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17. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde hal yoktur? 
A.  ًِإْذ يـَُقوُل أَْمثـَُلُهْم َطرِيَقة 
B.  ُموَسى ِإَىل قَـْوِمِه َغْضَبانَ َوَلمَّا َرَجَع  

C.  ََّيُكوُن ِيل ُغَالٌم َوَقْد بـََلَغِينَ اْلِكَربُ  َقاَل َربِّ َأىن  

D. رًا َوَنِذيًرا  ِإ�َّ أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ
 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, fiil cümlesi olarak gelmiştir? 
A. وفينا شيخ فيه حّدة 

B.  اباب يقال له الر�نإّن يف اجلنة  

C. هى عن كل سبع ذي �بـون  

D. فرأيت رجال من املشركني 
 

19. Aşağıdaki hadislerin hangisinde şart edatı yoktur? 
A.  ةامَ يَ القِ  مَ وْ ه يَـ يْ لهللاُ إ رظُ  ينْ ملْ  الءَ يَ خُ  هُ بَ وْ َمْن جرَّ ثَـ  

B.  َاينصَ عَ  دْ قَ ى األمَري فَـ صَ وَمن ع  

C.  ُمَناِفًقا َخاِلًصاأَْرَبٌع َمن ُكنَّ فيه كاَن  

D.  ََُّفَمن يـَْهِدي َمْن َأَضلَّ اهلل 
 

 قال ُهللا تبارك وتعاىل: �بَن آدمَ  إذا ذكرتين خالًيا ذكرُتك خالًيا وإذا ذكرتين يف مٍإل ذكرُتك يف مٍإل خريٍ  من الذين تذكرين فيهم. .20
hadisinde altı çizili kelimelerin irabı aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Münada – Temyiz – Sıfat 
B. Muzafun ileyh – Hal – Sıfat 
C. Mefulu bih – Mefulu leh – Muzafun ileyh 
D. Muzafun ileyh – Temyiz – Hal  
 

.... أحد اإلقرتاب من املبىن يسمحواحّرض اجلندي رفقائه ..... االشتباك وأراد .... هم أن ال  .21  cümlesindeki 

boşluklara gelebilecek en uygun harfi cerler aşağıdakilerden hangisidir? 
A.  ل -من  -عن  
B.  ل -من  -ل  
C.  على -من  -من  
D.  ل -من  -على  
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 cümlesiniكتاب ألف ليلة وليلة ليس له مؤلف واحد ومل يتم يف عصر واحد بل...........................   .22

anlamca tamamlayan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
A. حيفظ قيمته األدبية يف كل القرون 

B. كتبت عليه كتب النقد طوال العصور 

C. وضعه كتاب عديدون يف عصور خمتلفة 
D. ألفه الكاتب الشهري يف القرون الوسطى 

 
23. Konuşmada boş bırakılan yere gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 حّذر اإلسالم من تلّوث البيئة وَوَضَع حلفظ البيئة التدابريعلي: 

 ذكر يل بعضها: احسن

 علي:................................... 

 فهمت من هذه املقولة أن اإلسالم مصدر األمن البيئيحسن: 
 

A.  حرم إسراف املوارد الطبيعية وإلقاء املواد الكيميائية الضارة يف املياه والرتاب 
B. اإلنسان هو أساس نظام العامل اليتعامل مع الطبيعة ابلشكل السليب 
C. بعض أجزاء الطبيعة تضر الطبيعة يف األصل 
D. ياة سعيدةعلى مر الدهور كانت البشرية يف كشف أسرار الطبيعة وقوانينها اليت متهد لإلنسان ح  

 
24. Konuşmada boş bırakılan yere gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 : احلياة السعيدة حتتاج إىل التخطيط الدقيق خليل

 حممد:...................................

 : النظر إىل حياة الناجحني عرب التاريخ يظهر أ�م خططوا حياهتم خليل

 نظر الصفحات التارخيية أن بعض األمساء اخلالدة غري خمططنيال أصدق هذا، ا: حممد
 

A. أعتقد أن هذه الفكرة نتيجة من التعميم والتعميم ال يوصل إىل احلقيقة كل حني 
B. العيش بال ختطيط كالسفينة بال بوصلة ،أ� أوافق رأيك  
C. الطالب حيتاج التخطيط يف احلياة الدراسية أيضا 
D.  شائع يف عصر� احلاضر حتمل عيله املعاين الكثريةمصطلح التخطيط  
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 معظم يف املتوفرة والشمس واملياه الر�ح مثل ابستمرار تتجدد اليت الطبيعية املوارد من ّمدةاملست الطّاقة هي املتجددة طّاقةال
 ختتلف وهي أخرى، وابتكارات أرضية حرارية طاقة من أو واجلزر واملد األمواج حركة من إنتاجها ميكن كما  العامل، دول

 األحفوري الوقود خمّلفات عادةً  املتجددة الطّاقة عن أتنش فال الطبيعي، وغاز وفحم برتول من األحفوري الوقود عن أساسا
 .احلراري االحتباس لز�دة املؤدية تلك مثل للبيئة الضارّة

 

25. ve 26. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız 

 
25. Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A. حتديد الطاقة املتجددة 
B. حفوريةالطاقة املتجددة والطاقة األ الفروق بني  

C. مما ينقضها هاأمهية الطاقة البشرية ووقايت  
D. حفوريةاملصادر اليت تستند عليها الطاقة املتجددة والطاقة األ  

 
26. Paragrafta altı çizili kavramdan kastedilen anlam aşağıdakilerden hangisidir? 

A. الغازات يف اجلو ارتفاع درجة احلرارة يف العامل مع ز�دة بعض  

B. التلوث يف البيئة أ� كان يف الرتاب أو يف اجلو أو يف املياه 
C. تعطل مناجم الفحوم ومغادرة العمال عن أماكنهم املعيشية 
D. ستقرار يف اإلقتصادع فقدان االضعف قوة الناس للبيع والشراء م  

 
اال�يار يف ساحة البناءعمال لقوا مصرعهم جراء  سبعة .27  cümlesinin en yakın Türkçe karşılığı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Yedi işçi inşaat bölgesindeki güçlendirme çalışmaları sırasında hayatını kaybetti. 
B. İnşaat sahasında meydana gelen çökme nedeniyle yedi işçi hayatını kaybetti.  
C. İnşaat sahasındaki göçüğe karşı yedi inşaat işçisi güçlendirme çalışmaları yaptı.  
D. İnşaat alanında meydana gelen patlamada yedi işçi hayatını kaybetti.  
 

28.  “İbn Abdirabbih’in el-İkdu’l-Ferid adlı meşhur bir edebiyat eseri vardır. Bu kitap 
tarih ve Arap edebiyatı açısından kıymetli eserlerdendir.” cümlesinin en yakın 
Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 
A. والبن عبد ربه كتاب أديب يشتهر إبمسه العقد الفريد وهو من الكتب اجلليلة يف الفنون املتشتة 

B. يف التاريخ واألدب العريب والبن عبد ربه كتب أدبية تسمى العقد الفريد وهي من الكتب اجلليلة  
C. والبن عبد ربه كتاب أديب شهري يسمى العقد الفريد وهو من الكتب اجلليلة يف التاريخ واألدب العريب 
D. والبن عبد ربه كتاب أديب واترخيي شهري يسمى العقد الفريد وهو يقبل من الكتب اجلليلة يف التاريخ واألدب العريب 
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 (I) ّم للناس الصورة مع الكلمة يف شكل مجيلهو يقدّ و ا يف احلياة اليومية أصبح التلفاز جزءا مهم (II) قمار الصناعية األ

التعديالت تدخل على التلفاز من ما زالت التحسينات و  )III(تصاالت بني األفراد عرب اهلواتف تساهم يف تطوير اال

 الصورة مع الصوت إلينا على أكمل الوجه. مع هذه التعديالت يتم إيصال )IV(جوانب خمتلفة 
29. Paragrafın anlam bütünlüğünü bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
 

 cümlesinde altı تراجع مدير الشركة عن قرار توظيف املهندس الذي اختذه بدون مشاورة مع أعضاء اللجنة  .30

çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 
A. عدل 
B. إلتزم 
C. متسك 
D. رفض 

 
31. Aşağıdaki terimlerden hangileri yanlış tanımlanmıştır? 

I. Emvalı batine: Nakit paralar ve ticaret malları 
II. İsfar: Sıcak bölgelerde namazı serinlik vaktine ertelemek 

III. Saime: Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvan    
IV. Remel: İhramlı iken sağ omuzun açık bırakılması  
V. Eyyamı Biyd: Hicrî ayların 13, 14 ve 15. günleri 

 

A. I-III 
B. III-IV 
C. II-IV 
D. I-V 
 

32. Ef’al-i mükellefinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A. Vacibin terk edilmesi azabı gerektirmez.  
B. Tahrimen mekruh bir fiili yapmanın günahı yoktur. 
C. Mübah, yapanın sevap kazandığı yapmayanın sorumlu olmadığı fiillerdir. 
D. Haram li gayrihi, harici bir sebeple haram olan şeydir. 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi Hanefi ve Şafii mezheplerinin ihtilaf ettiği hususlardan biri 
değildir? 
A. Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce nafile kılmak 
B. Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra tahiyyetü’l-mescid namazı kılmak  
C. Sabah namazının farzından sonra güneş doğana kadar kaza namazı kılmak 
D. İkindi namazı kılındıktan sonra abdest namazı kılmak 
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34. Abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A. Şafii mezhebine göre müvalat ve delk farzdır. 
B. Şafiilere göre abdestte tertib farzdır. 
C. Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre özürlünün abdesti namaz vaktinin 

çıkması ile bozulur.  
D. Hanefilere göre mest üzerine mesh süresi dolan bir kişinin abdestli ise mestleri 

çıkarıp ayaklarını yıkaması yeterlidir. 
 

35. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın oruçla ilgili görüşleri çerçevesinde 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A. Mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler oruca zarar vermez. 
B. Orucu bozulduğu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimse için keffaret 

gerekmez. 
C. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması halinde oruç bozulur.  
D. Şeker hastalarının kullandığı insülin iğnesi orucu bozar. 
 

36. “Mesarifu’z-zekat” kapsamında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A. Kişi damadına zekat veremez. 
B. Kişi babasına zekat veremez. 
C. Kişi fakir kardeşine zekat verebilir. 
D. Kişi hanımına zekat veremez. 
 

37. Aşağıdakilerden hangileri Hanefi mezhebine göre haccın rükunlarından biri 
değildir? 

I. Say 
II. Ziyaret Tavafı 

III. Arafat Vakfesi 
IV. Müzdelife Vakfesi 
V. Tıraş 

 

A. I-II-IV 
B. I-IV-V 
C. II-III-V 
D. III-IV-V 
 

38. Amcası ile tartışan Ali, “Yemin ederim bir daha senin evine gelmeyeceğim” demiştir. 
Daha sonra yaptığı işin sıla-i rahime aykırı olduğunu düşünerek amcasını evinde ziyaret 
etmiştir. Ali’nin bu sözünün ve sözüne aykırı davranmasının hükmü aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir? 
A. Münakit yemindir - Keffaret gerekir. 
B. Lağv yemindir - Keffaret gerekir. 
C. Münakit yemindir - Keffaret gerekmez. 
D. Yemin değildir - Keffaret gerekmez. 
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39. Aşağıdakilerden hangisi icmanın senedi olabilecek deliller arasında sayılmamıştır? 
A. Sünnet  
B. İstislah 
C. Kur’an 
D. İstishab 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi hâs lafzın çeşitleri arasında sayılmamıştır? 
A. Mukayyed 
B. Nehiy  
C. Emir  
D. Müşterek 
 

41. Malî tasarrufları açısından hacr konulan sefihe, aşağıdakilerden hangisine uygulanan 
hükümler uygulanır? 
A. الصيب املميز 
B. اجملنون 
C.  َهاملكر  
D. ئمخطِ ـال  
 

42. Aşağıdakilerden hangisi hukuki sonuç doğurup doğurmamasına göre hüküm 
çeşitlerinden sayılır? 
A. Şart 
B. Ruhsat 
C. İllet 
D. Fasit 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi  fukaha-i seb‘adandır? 
A. Abdullah b. Mübarek 
B. Ebu Cafer et-Tahâvî 
C. Alkame b. Kays 
D. Said b. Müseyyeb 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in, kendisine yabancı dil öğrenmesini 
emrettiği ve hakkında “Feraizi en iyi bileniniz” dediği sahabîdir? 
A. Ali b. Ebi Talib 
B. Zeyd b. Sabit 
C. Muaz b. Cebel 
D. Ebu Musa el-Eşarî 
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45. Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından kripto varlıklarda 
görülen olumsuzluklardan biri değildir? 
A. Karapara aklama aracı olması ihtimali 
B. Güvensizlik vasfı 
C. Belirsizliğin bulunması 
D. Tağrir durumu 
 

46. Özellikle fiyatların istikrarsız olduğu dönemlerde -toplumda bu yönde bir örf 
oluşması durumunda- insanların maslahatı dikkate alınarak demir, çimento, mazot 
veya un gibi mislî (standart) malların fiyatları baştan belirlenmeden sadece 
miktarının kaydedilmesiyle yapılacak bir işlem aşağıdaki akit türlerinin hangisi ile 
ifade edilebilir? 
A. Sukûk  
B. İsticrar 
C. Leasing  
D. Istısna 
 

47. Katılım bankaları menkul veya gayrı menkul alıp satmada aşağıdaki akit türlerinden 
hangisini daha çok kullanır? 
A. Mudarebe  
B. Müşareke 
C. Murabaha  
D. Teverruk  
 

48. Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? 
A. Embriyonik kök hücrenin tedavide kullanılması caiz değildir. 
B. Anne sütünün kozmetik amaçlı kullanılması caizdir. 
C. Estetik amaçlı tırnak cilası, suyun deriye ulaşmasını engellediği için abdeste manidir.  
D. Adet veya lohusalık döneminde implant yaptırmak veya diş teli taktırmak caizdir. 
 

49. Hanefî âlimi Cessas’ın (ö. 370/981) fıkıh usulüne dair eseridir ve Hanefî metoduna göre 
yazılmış kitaplar arasında günümüze ulaşan ilk eserlerdendir. Sözü edilen eser 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A. el-Fusul fi’l-usul 
B. Menarü’l-envar 
C. el-Mahsul 
D. Mir’atü’l-usul 
 

50. Aşağıdaki eser-müellif eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
A. el-Ümm - İmam Şafiî 
B. el-Muhatasar - Kudurî 
C. el-Muhalla - İbn Hazm 
D. el- Camiu’s-sağir - Ebu Yusuf 
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ُكمْ  .51
۬
ُؤ ُتمْ  َوالَٓ  ٰاابَٓ  ayetinde aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi yer َوُعلِّْمُتمْ  َما ملَْ  تـَْعَلمُ وا اَنـْ

almamaktadır?  
A. Meddi muttasıl 
B. İdğam misleyn maa’l-ğunne 
C. İhfai şefevî 
D. İzharı şefevî 
 

52. Müsteşriklerin Kur’an hakkında ileri sürdükleri iddialardan biri de Kur’an’ın ilahi 
kaynaklı olmayıp Hz. Peygamber’in kendisine ait sözler olduğudur. Bu iddianın 
gerçek olmadığını ispat sadedinde birçok delil bulunmaktadır. Aşağıdakilerden 
hangisi bu kapsamda doğrudan bir delil olarak getirilemez?  
A. İfk hadisesinde olduğu gibi vahyin bazen geç gelmesi 
B. Bedir esirlerinin serbest bırakılmasında olduğu gibi yapılan uygulamanın vahiy ile 

düzeltilmesi 
C. Hz. Peygamber’in inen vahiyleri unutmamak için dilini kıpırdatarak almaya 

çalışması  
D. Peygamber’in vahiyleri bir takım kağıt vb. şeylere yazdırmış olması 
 

53. “Kur’an-ı Kerim, zaman zaman kâinatın yaratılışı, evrendeki olaylar vb. konularda misaller 
vermektedir. Böylece kâinatın kusursuzluğu ve evrendeki nizama dikkat çekilerek Allah’ın 
varlığı ve birliği ispatlanmaktadır. Kur’an, bu konuları keşif ve bilimsel bir sistematik 
çerçevesinde ele almasa da Allah’ın kelamında yer alan bilgilerin, farazi söylemler olduğu 
ve evrendeki kanunlara uymadığı düşünülemez.” Bu kabulden hareketle bilimsel tefsir 
anlayışı ortaya çıkmıştır.  
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu tefsir anlayışı çerçevesinde ele alınan ayetlerden biri 
değildir?  
A. َلَواقِـحَ  الّرَِ�حَ  َواَْرَسْلَنا  

B.  ََناَها اءَ َوالسَّم َلُموِسُعونَ  َوِا�َّ  اِبَْيدٍ  بـَنَـيـْ  

C.  َّٰرُحَبتْ  ِمبَا اْالَْرضُ  َعَلْيِهمُ  َضاَقتْ  ِاَذا َحىت  

D.  اْلَعليمِ  اْلَعزيزِ  تـَْقديرُ  ٰذِلكَ  َهلَا ِلُمْستَـَقرٍّ  يَوالشَّْمُس َجتْر  
 

54. Te’vil bir lafzı bir delile dayanarak aslî mânasından alıp taşıdığı muhtemel 
mânalardan birine nakletmek şeklinde tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 
te’vilin şartlarından biri değildir? 
A. Te’vile esas olan mananın, mecaz yoluyla da olsa lafzın kendisine delalet ettiği 

manalardan olması 
B. Te’vilin anlam yönüyle açık bir ayete ters düşmemesi 
C. Te’vilin ilk üç nesilden nakledilmiş olması 
D. Lafzın, ilk anda akla gelen zahiri anlamının dışında başka bir mananın verilmesine 

imkân tanıyan dinî bir delile dayanması 
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55. Aşağıdaki tabloda verilen sûre ve konu eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?  
 Konu Sûre Adı 
I. Savaş ganimetlerinin taksimi Ahzâb 
II. Hz. Musa ile Firavunun mücadelesi Tâhâ 
III. Zülkarneyn’in demir madeninden set yapması Hadîd 
IV. Mescid-i Dırâr’da namaz kılınmaması Münafikûn 
V. Zina suçu için yüz sopa cezasının emredilmesi Nûr 

 

A. I-II-IV 
B. II-V 
C. II-III 
D. I-III-V 
 

56. Kur’an’da evlilik ve boşanma hukuku ile ilgili makale hazırlamakta olan bir 
araştırmacının aşağıdaki sûrelerden hangisine atıfta bulunması beklenmez?  
A. Ahzâb 
B. En’âm 
C. Nisâ 
D. Mâide 
 

57. Hakkında aşağıdaki bilgiler verilen sûre hangisidir?  
• Mekke’de nâzil olmuştur. 
• Anne-babaya iyi davranılmasını emreder. 
• Ruh hakkında insanlara az bilgi verildiğini belirtir. 
• Zinaya yaklaşılmamasını öğütler. 

 

A. Meryem 
B. Nahl 
C. Hicr 
D. İsrâ 
 

58. “ َقاَلُكْم ِاٰىل بـََلٍد َملْ َتُكونُوا اَبِلغ اْالَنـُْفسِ  ِبِشقِّ  ِاالَّ  يهِ َوَحتِْمُل اَثـْ ” ayetinin meali aşağıdakilerden hangisidir?  

A. (Onlar), sizin ancak yarısını taşıyabileceğiniz yüklerinizi beldelere taşırlar. 
B. (Onlar), sizi ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. 
C. (Onlar) yüklerinizi, sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar.  
D. (Onlar), siz varamasanız da sizin yüklerinizi beldelere taşırlar. 
 

59. Aşağıdaki görüşlerden hangisi Kur’an’ın tarihselliğini savunanların benimsediği bir 
düşünce olamaz?  
A. Kur’an’da yer alan cezalar nüzul ortamıyla ilgilidir. 
B. Kur’an’da nesh yoktur. 
C. Kur’an belli bir siyasi ve sosyal çevrede ortaya çıkmıştır. 
D. Kur’an’ın genel ilkeleri dikkate alınmalıdır. 
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60. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından korunmuş olduğuna 
delil olarak kullanılan ayetlerden biri değildir? 
A.  ٓاهللُّٰ  ُحيِْكمُ  ُمثَّ  الشَّْيطَانُ  يـُْلِقي َما اهللُّٰ  فَـيَـْنَسخُ  اُْمِنيَِّته َومَٓا اَْرَسْلَنا ِمْن قَـْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوَال َنِيبٍّ ِاالَّٓ ِاَذا َمتَىنّٰٓ اَْلَقى الشَّْيطَاُن يف 

  َحكيمٌ  َعليمٌ  َواهللُّٰ  ٰاَ�تِه

B.  يدٍ َوَال ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل مِ َال َ�ْتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبْنيِ َيَدْيِه ْن َحِكيٍم محَِ  

C.  َِلُه َحلَاِفظُونَ اِ �َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر وَ ا َّ�  

D.  اءَ  ِاَذا َحىتّٰٓ  َحَفَظةً  َعَلْيُكمْ  َويـُْرِسلُ َوُهَو اْلَقاِهُر فَـْوَق ِعَباِده   يـَُفرِّطُونَ  َال  َوُهمْ  ُرُسلَُنا تـََوفـَّْتهُ  اْلَمْوتُ  َاَحدَُكمُ  جَٓ

 
قال: اإلميان أربعة أركان: األول  .﴾٢٠٠﴿ تـُْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اهللَّٰ  َواتـَُّقوا َورَاِبطُوا َوَصاِبُروا اْصِربُوا ٰاَمُنوا ينَ  اَيـَُّها الَّذقوله: �َ 

 .التوكل على هللا، والثاين االستسالم ألمره، والثالث الرضا بقضائه، والرابع الشكر لنعمائه والتقوى

اليقني قلب اإلميان، والصرب عماد اإلميان، واإلخالص كمال اإلميان، ألن العبد ابإلخالص ينال التصديق، وابلتصديق 
ال التحقيق، وابلتحقيق يصل إىل احلق. واإلخالص مثرة اليقني، ألن اليقني مشاهدة السر، فمن مل تكن له مشاهدة السر ين

 .مع مواله مل خيلص عمله هلل، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم
61. Tefsir dersinde Al-i İmran Sûresinin 200. Ayetini sufî anlayış kapsamında araştırma 

ödevi alan bir öğrenci ilgili ayet hakkında yukarıdaki metni okumuştur. Bu 
öğrencinin okuduğu tefsir ve müellifi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A. Tefsîrü’l-Kurâni’l-azîm - Tüsterî  
B. İrşâdü’l-akli’s-selîm - Ebüssuûd Efendi  
C. Câmiu’l-beyân - Taberî  
D. Medâriku’t-tenzîl - Nesefî  
 

62. Kur’an’da yer alan konulara dair ayetleri bütüncül bir bakış açısıyla göz önünde 
bulundurarak Kur’an’ın o konudaki görüşünü ortaya koyma amacıyla yazılan tefsir türü 
eserler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir esere örnektir?  
A. Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri 
B. Hayat Rehberi Kur’an 
C. Kur’an Mesajı 
D. Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri 
 

63. Dirâyet, rivayet ve işaret gibi yöntemlerden yararlanmakla birlikte daha çok muhatap 
kitlenin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarının ve güncel hayatın merkeze alındığı tefsir 
türüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu tefsir türündendir? 
A. Letâifü'l-işârât  
B. Ravâiu’l-beyan 
C. Tefsîru’l-menâr 
D. el-Esâs fi’t-tefsîr 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ahkamul-kuran--ibnul-arabi
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64. Rivayetlerinin kabulü veya reddi yönünden râvilerin hallerinden ve haklarında kullanılan 
lafızların mertebelerinden bahseden hadis ricâli ilmine cerh ve tadil denilmektedir. Cerh 
ve ta‘dil ilmiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A. Cerh ve ta‘dil ilminin ortaya çıkışında hadis uydurma faaliyetleri etkili olmuştur. 
B. “Esbetü’n-nâs” ve “ileyhi’l-müntehâ fi’t-tesebbüt” ifadeleri cerh lafızlarındandır.  
C. Münekkitler bir râvi hakkında hem cerh hem de ta‘dîlde bulunabilirler. 
D. Zehebî’nin “Mîzânü’l-iʿtidâl” isimli eseri cerh ve ta‘dil ilmiyle ilgilidir.  
 

65. Aşağıdaki kavramlardan hangileri doğru olarak tanımlanmıştır? 
I. Silsiletü’z-zeheb: Ravilerinin tamamı adalet ve zabt bakımından en yüksek derecede 

olan isnatlara denir.  
II. Sahîhu’l-isnâd: Sıhhat şartlarını en üstün derecede ihtiva eden sahih hadise denir.  

III. Mevsûl: Başından sonuna kadar her ravinin hadisi bizzat hocasından almasıyla 
meydana gelen isnada denir. 

IV. Nazil isnad: Bir hadisin son ravisi ile Hz. Peygamber (s.a.s) arasında en az sayıda 
ravinin bulunduğu isnada denir.  
 

A. I, II 
B. II, III 
C. I, III 
D. II, IV 
 

حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا حيىي بن سعيد قال حدثنا ُشعَبة قال حدثين أبو التياح عن أنس بن مالك عن النيب  .66

 şeklinde Buhari’de yer alan senetle ilgili aşağıdakilerden صلى هللا عليه وسلم

hangisi/hangileri doğrudur? 
I. Senedin müntehası, Buhari’dir.  

II. Hadisin sema yoluyla alındığına işaret eden rivayet lafızları yer almaktadır. 
III. Hadisi en son nakleden ravi, Muhammed b. Beşşar’dır.  

 

A. Yalnız I 
B. Yalnız II 
C. I, II 
D. II, III 
 

67. Aşağıdakilerden hangisi hadisin sahih olmasının şartlardan biri değildir? 
A. Ravilerinin adalet ve zabt sahibi olması 
B. Ahad haber olmaması 
C. İsnadın muttasıl olması 
D. Şaz ve muallel olmaması 
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68. Hadis edebiyatı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangileri yanlıştır? 
I. Hadislerin sahabe, şuyuh veya beldelere göre, çoğu kere alfabetik olarak sıralandığı 

eserlere mu’cem denir. 
II. Dini konuların tamamıyla ilgili hadisleri toplayan eserlere musannef denir.  

III. Fıkhî konulara ait merfu hadisleri ihtiva eden eserlere sünen denir.  
IV. Hadisleri sıhhat derecesine veya konularına bakılmaksızın ravisinin adı altında bir 

araya getiren çalışmalara etraf denir. 
 

A. I, II 
B. II, III 
C. II, IV 
D. III, IV 
 

69. Muhaddisin, “İsnadında bazı ilavelerin yapıldığını tespit ettim.” şeklinde bir 
açıklama yaptığı rivayete hadis usulünde hangi isim verilmektedir? 
A. Maklub 
B. Münker 
C. Muzdarib 
D. Müdrec 
 

70. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde yer alan altı çizili kelimelerin manası sırasıyla hangisidir? 
I. إنَّ فيك خصلتني حيبُّهما هللا: احلِْلم واأل�ة 

II.  ُفُ  والفقُري املختاُل والشيُخ الزاين واإلماُم اجلائر  أربعة يبغُضهم هللاُ تعاىل البيَّاُع احلالَّ
III.  ٌال َيدُخُل اجلَنََّة ِخبٌّ وال خبيٌل وال َمنَّان 

IV. أربعٌ  من سُ نَ ن املرسلني احلياء والتعطّ ر والسِ واك والنكاح 
 

A. Teenni ile hareket etmek - Çok yemin eden satıcı - Koğucu - Güzel koku sürünmek 
B. İşi en güzel şekilde yapmak - Çok yalan söyleyen satıcı - Koğucu - Misvak kullanmak 
C. Teenni ile hareket etmek - Çok yemin eden satıcı - Cimri - Temiz giyinmek 
D. Yumuşak huyluluk - Çok yalan söyleyen satıcı - Bozguncu - Güzel koku sürünmek 
 

71. Aşağıdakilerden hangisi sünnetin delil olma değerini inkar edenlerin bu konudaki 
iddialarından birisi olamaz? 
A. Hadislerin Hz. Peygamber tarafından yazdırılmamış olması 
B. Kur’an’da her şeyin açıklanmış olması 
C. İsnad sisteminin Müslümanlarca oluşturulmuş olması 
D. Hüküm koyma yetkisinin sadece Allah’a ait olması 
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سانِه كما تَنِتجوَن إبَلكم هذه هل ُحتسُّوَن فيها ِمن  يوَلدُ  مولودٍ  كلُّ   :عن أيب هريرة رانِه وُميجِّ على الفطرِة فأبواه يُهوِّدانِه ويُنصِّ
ُتممثَّ يقوُل أبو هريرَة: فاقَرُؤوا إْن  َجدعاَء؟  .ِفْطَرَت اهللَِّ الَِّيت َفَطَر الّناَس َعَلْيها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اهللَِّ   :ِشئـْ

72. Hadislerin doğru anlaşılması bu rivayet çerçevesinde değerlendirildiğinde öncelikle 
aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? 
A. Aynı konudaki hadisler bütünlük içinde değerlendirilmelidir.  
B. Hadisler aynı konudaki ayetlerle birlikte ele alınmalıdır.  
C. Hadislerin sebeb-i vürûdü bilinmelidir. 
D. Hz. Peygamber’in hadislerde kullandığı anlatım üslûbu iyi bilinmelidir.  

 
صلى هللا عليه وسلم َفَأْعطَاِىن ُمثَّ َسأَْلُتُه َفَأْعطَاِىن ُمثَّ َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه  َأنَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم َقاَل َسأَْلُت َرُسوَل اهللَِّ  .73

 َلُه ِفيِه وََكاَن ْفٍس ملَْ يـَُباَركْ َ� َحِكيُم ِإنَّ َهَذا اْلَماَل ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه ِبَسَخاَوِة نـَْفٍس بُورَِك َلُه ِفيِه َوَمْن َأَخَذُه إبِِْشَراِف نَـ « وسلم 
 rivayetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi َكالَِّذى َ�ُْكُل َوَال َيْشَبُع َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخْريٌ ِمَن اْلَيِد السُّْفَلى

söylenemez? 
A. Gönül cömertliği ile elde edilen mal bereketli olur. 
B. Hırs ile mal elde eden, yiyip de doymayan kimse gibidir. 
C. Doymayan nefisten Allah’a sığınmak gerekir. 
D. Veren el, alan elden daha hayırlıdır.  
 

74. Aşağıdaki rivayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? 
A.   َِيْكِفى اَألْربـََعة َطَعاُم اْلَواِحِد َيْكِفى اِالثـَْنْنيِ َوَطَعاُم اِالثـَْنْني  

B.   َُعِة أَْمَعاءٍ  اْلُمْسِلُم ِىف ِمًعى َواِحدٍ َ�ُْكل ، َواْلَكاِفُر َ�ُْكُل ِىف َسبـْ  

C.   ِالطَّاِعُم الشَّاِكُر ِمبَْنزَِلِة الصَّائِِم الصَّاِبر 
D.   ُِحبَْسِب اْبِن آَدَم ُأُكَالٌت يُِقْمَن ُصْلَبه 

 
النَّاِس َكَفاُه اهللَُّ ُمْؤنََة النَّاسِ َمِن اْلَتَمَس ِرَضاَء اهللَِّ ِبَسَخِط  .75  hadis metninin en uygun çevirisi hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 
A. İnsanları kızdırarak Allah’ın rızasını arayan kişiyi, Allah insanlara yardımcı kılar. 
B. Kim insanlar kendisine kızsa dahi Allah’ın rızasını ararsa, Allah onu insanların 

sıkıntısından kurtarır 
C. Kim Allah’ın rızasına yapışırsa, Allah insanların sevgisiyle onu insanların 

kızgınlığından korur. 
D. Kim insanlara yardımcı olarak kızgınlıklarından kurtulmak ve Allah’ın rızasını 

kazanmak ister? 
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76. “1902’de Bosna’da doğdu. Okruzna Medresa ile İslâm Hukuku ve İlâhiyat Mektebi’nden 
mezun oldu. Hukuk ve edebiyat alanındaki ihtisası dışında hadis, tefsir ve İslâm tarihi 
dersleri de verdi. 1950 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde göreve başladı. 
Fakültede hadis ve tefsir bölümlerini kurdu. Konya ve Erzurum Yüksek İslâm 
Enstitüleri’nde hocalık yaptı. 9 Mart 1977’de Erzurum’da vefat etti. “Bazı Hadis 
Meseleleri Üzerinde Tetkikler”, “Tefsir ve Hadis Usûlünün Bazı Meseleleri”, “Kur’ân-ı 
Kerîm’in Üslûb ve Kırâatı” eserlerinden bazılarıdır.” Hakkında bilgi verilen âlim 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Bekir Sadak 
B. Musa Carullah Bigiyef 
C. Tayyib Okiç 
D. Ali Yakup Cenkçiler 

 
77. Aşağıdakilerden hangisi bir hadis kitabındaki hadisleri güçlendirmek amacıyla 

rivayetleri farklı isnadlarla toplayan eserlerden biridir?  
A. el-Müstahrec alâ Sahîhi Müslim, Ebû Nuaym el-İsfahânî 
B. el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, Hâkim en-Nîsâbûrî 
C. Etrâfü’s-Sahîhayn, Halef el-Vâsıtî 
D. Nüzhetü’n-Nazar, İbn Hacer 
 

78. Aşağıdaki düşünce-mezhep eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  
I. Aslah alellah vaciptir.  (Eşariyye)  

II. Teklif-i mâlâyutâk caiz değildir. (Matüridiyye) 
III. Sükût, imsak, keff esastır. (Selefiyye) 
IV. Tekvin mükevvenin aynıdır. (Matüridiyye) 
V. el-Va’d ve’l-vaîd gereklidir. (Mutezile) 

 

A. II ve IV 
B. I ve III 
C. III ve V 
D. I ve IV 
 

79. Ebu Hanife’ye göre; Allah inanmayı emretmiş, inkârdan da sakındırmıştır ve insan ilahi 
vahye bu doğrultuda muhatap olmuştur. Buna rağmen insanın inkâr etmesi durumunda 
inkâr eylemi insanın fiili ile gerçekleşmekte, iman etmesi durumunda ise kendi fiili 
neticesinde iman etmektedir. İnkâr durumunda Allah kuldan yardımını esirgemekte, iman 
etmesi durumunda ise yardım etmektedir.  
Kelam ilminde bu durumu ifade eden kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Hızlan ve tevfik 
B. İhanet ve ta’ziz 
C. İrhas ve maûnet 
D. İstidrac ve hidayet 
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80. Aşağıdaki düşünce-mezhep eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?   
A. Teklif-i mâlâyutâk caiz değildir. (Matüridiyye) 
B. Sükût, imsak, keff esastır. (Selefiyye) 
C. Aslah alellah vaciptir.  (Eşariyye)  
D. el-Va’d ve’l-vaîd gereklidir. (Mutezile) 
 

81. “Teşriî irade” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A. Teşriî irade ile istenen şeyin mutlaka meydana gelmesi gerekir.  
B. Teşriî iradenin meydana gelmemesi durumunda bu Allah’ın aciz olduğu anlamına 

gelmez. 
C. Teşriî irade yalnızca hayra, iyiye, güzele ve doğruya yöneliktir.  
D. Teşriî irade Allah’ın kullarına sorumluluk yüklemesi şeklinde tecelli eden iradedir.  
 

82. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde mütekaddimun dönemi eserlerden biri 
değildir? 
A. Kitâbu’t-Tevhîd -Matüridî 
B. eş-Şamil fî usûliddin - Cüveynî 
C. el-Metâlibu’l-âliye - Fahreddin er-Râzî 
D. Tebsıratu’l-edille - Ebu’l-Muîn en-Nesefî 
 

83. Aşağıdaki eser-müellif eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
A. Tenkîhu’l-Kelâm - Harputî 
B. Usûli’d-Dîn - Pezdevî 
C. Faslu’l-Makâl - İbn Hazm 
D. el-İbâne - Seyfeddin el-Âmidî 
 

84. Aşağıdakilerden hangisi yakın dönem kelamcılar arasında yer almaz? 
A. Prof. Dr. Bekir Topaloğlu 
B. Prof. Dr. Salih Tuğ 
C. Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük 
D. Prof. Dr. İlyas Çelebi 
 

85. Aşağıdaki tarikatlarlardan hangisi Anadolu’da ortaya çıkmıştır? 
A. Kadiriyye  
B. Rıfaiyye   
C. Yeseviyye  
D. Bayramiyye 
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86. Hak dışında her şeyi terk etmek, dünya malına, şan ve şöhrete önem vermemek, azla 
yetinmek, nefsin arzu ve isteklerine uymamak ve âhirete yönelmek anlamına gelen 
tasavvuf terimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Vecd 
B. Reca 
C. Zühd 
D. Havf 
 

87. Yahudilikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A. Günümüzdeki kutsal metinleri Hz. Musa’dan asırlar sonra ortaya çıkmıştır.  
B. Yahudiler, kendilerinin tanrının seçilmiş kavmi olduğuna inanırlar. 
C. Günümüz Yahudiliğinin kuruluşunda Azra önemli bir isimdir. 
D. Mesih inancını reddeden bir teolojiye sahiptir. 
 

88. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an-ı Kerim’de Yahudilerin ve Hristiyanların 
eleştirildikleri ortak konulardan biri değildir? 
A. Allah’a çocuk isnat etmeleri 
B. Peygamberlerini öldürmeleri 
C. Din adamlarını Rab edinmeleri 
D. Bile bile hakkı gizlemeleri 
 

89. Meşşâilikten sonra ortaya çıkmıştır. “Nur felsefesi” de denilmektedir. Bilginin kaynağı 
olarak mantık ve akıl yürütmeyi merkeze alan metoda karşı, mistik tecrübeye dayanan 
keşf, ilham ve sezgiyi öne çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen İslam 
düşünce ekolüne mensup bir filozoftur? 
A. Sühreverdî 
B. Farabî 
C. İbn Rüşd 
D. İbn Râvendî 
 

90. Kötülük problemi konusunun izahı ya da inanç karşıtı yaklaşımların soru ve 
sorunlarının en doğru şekilde cevaplandırılması için İslam düşüncesinin öncelikle 
hangi perspektifinden hareket edilmesi gerekir? 
A. İslam tarihinde yaşanan olaylar doğru analiz edilmelidir. 
B. İslam’ın Allah, evren, insan tasavvuru iyi izah edilmelidir.  
C. İslam fıkhında hükümlerin hikmetleri öne çıkarılmalıdır. 
D. Oryantalistlerin hadislerle ilgili iddiaları cevaplandırılmalıdır. 
 

91. Batıda deist anlayışın öne çıkışıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 
A. Bilimseldir. 
B. Tepkiseldir. 
C. Teolojiktir. 
D. Psişiktir. 
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 يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأنٍ َيْسأَلُُه َمن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ُكلَّ  •
َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فَـَيُكوُن  •  َبديُع السَّٰمَواِت َواْالَْرِض َوِاَذا َقضٰٓى اَْمراً َفِامنَّ
نَـُهَما َالِعبَني  • اَء َواْالَْرَض َوَما بـَيـْ  َوَما َخَلْقَنا السَّمَٓ

92. Ayet-i kerimeler sırasıyla aşağıdaki inanç sorunlarından hangilerine cevap 
vermektedir? 
A. Nihilizm, Budizm, Ateizm 
B. Deizm, Ateizm, Nihilizm 
C. Ateizm, Deizm, Agnostisizm 
D. Nihilizm, Ateizm, Deizm 
 

93. İslam düşüncesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 
A. İslam’ın insan, hayat, kâinat ve Allah hakkındaki yaklaşımını ve bu alanlarda üretilen 

bilgileri ifade eder.  
B. Kur’an ve sünnete dayanarak aklı ve tecrübeyi önemseyip vahiy ve akıl birlikteliğini 

savunur. 
C. Tüm ilimleri ihtiva etmekle beraber büyük oranda İslam felsefesi ve kelam ile temsil 

edilir.  
D. Antik Yunan, Hint, İran, Mısır vb. düşüncelerle etkileşimi en çok fıkıh ilmi alanında 

yaşanmıştır.  
 

94. İslam düşünce tarihinde İmam Mâtürîdî, Abdullah b. Abdurrahman ed-Dârimî ve 
Uluğ Bey gibi pek çok âlimin yaşadığı İslam medeniyetinin kadim merkezlerinden 
biri olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?  
A. Semerkand  
B. Bağdat 
C. Kurtuba  
D. Basra 
 

95. Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sonuçlarından biri olamaz? 
A. Mekke’de zayıf durumda olan Müslümanların güçlenmesine imkan sağlamıştır. 
B. İslam’ın kitlelere ulaşmasının yolu açılmıştır. 
C. Evs ve Hazrec arasındaki düşmanlık sona ermiştir. 
D. Ticaret yollarının güvenliği sağlanmıştır. 
 

96. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman dönemi gelişmelerinden biri değildir? 
A. Kıbrıs’ın fethi 
B. Kur’an’ın çoğaltılması 
C. Azerbaycan’ın fethi 
D. Yermük savaşı 
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97. Hz. Peygamber, Busrâ emirine gönderdiği elçisinin şehit edilmesi üzerine 3 bin kişilik bir 
ordu hazırlamış, ordunun komutanlığına ise Zeyd b. Hârise’yi tayin etmiştir. Zeyd’in şehit 
düşmesi halinde Cafer b. Ebû Tâlib’in, onun şehit olması halinde Abdullah b. Revâha’nın 
kumandan olmasını, Abdullah da şehit olursa aralarından birini komutan seçmelerini 
emretmiştir. Hicri 8 yılında Bizanslılarla yapılan ve Müslümanların başarısı ile 
sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Mûte  
B. Tebük  
C. Huneyn  
D. Hayber 
 

98. 2021 yılı Mevlid-i Nebi haftasının teması aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Peygamberimiz ve Aile 
B. Peygamberimiz ve Çocuk 
C. Peygamberimiz ve Vefa Toplumu 
D. Peygamberimiz ve Sosyal Hayat 
 

99. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde bulunmamıştır? 
A. Eyüp Sabri Hayırlıoğlu 
B. Hasan Hüsnü Erdem 
C. Ömer Nasuhi Bilmen 
D. Hasan Basri Çantay 
 

100. Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı kapsamında Başkanlığımızca Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un anısına hazırlanan ve vefatının sene-i devriyesi olan 27 Aralık 
2021 tarihinde Diyanet TV’de ilk gösterimi gerçekleştirilen belgeselin adı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy 
B. İstiklalimizin Bülbülü Mehmet Akif Ersoy 
C. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy 
D. Bir Kur’an Şairi Mehmet Akif Ersoy 
 
 

 
 

SINAV BİTTİ/CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ…  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ey%C3%BCp_Sabri_Hay%C4%B1rl%C4%B1o%C4%9Flu
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T.C. 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU KURSİYER SEÇİM SINAVI 
SINAV BAŞLAMA SAATİ: 14.00 

SINAV SÜRESİ 150 DAKİKA 
 

1. Kitapçıkları ve optik cevap formlarını kontrol ediniz, baskı hatası olan kitapçık veya 
formun değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 

2. Sınavda 100 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her soru bir puana 
eşittir ve yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. 

3. Sınav süresi 150 (yüz elli) dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikasında 
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir.  

4. Sınav başladıktan sonra herhangi bir sebeple sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar 
salona alınmayacaktır. 

5. Adayların cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat, databank ve benzeri özel elektronik 
donanımlar; kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye 
yarayan fotoğraf makinası, kamera vb. araçlar ile sınav merkezine girmeleri kesinlikle 
yasaktır. 

6. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, 
kitap, defter vb. bulundurmaları yasaktır. Sınav esnasında adayların birbirlerinden 
kalem, silgi, kalem açacağı alıp vermesi ve salon görevlilerine soru sormaları kesinlikle 
yasaktır. 

7. Herhangi bir şekilde kopya çekmeye teşebbüs eden veya çeken adayların sınavları 
geçersiz sayılacaktır. 

8. Soruların ve cevapların dışarı çıkarılması yasaktır. 
9. Adaylar soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazacaklardır. 
10. Soru kitapçığının sayfalarında boş bırakılan yerler müsvedde olarak kullanılacaktır. 

Bunun dışında müsvedde kullanımı yasaktır.  
11. Optik cevap formu üzerinde; adı-soyadı, imza ve sınav tarihi bölümleri tükenmez kalem 

ile doldurulacaktır. 
12. Optik cevap formu üzerinde; kitapçık türü, cinsiyet, görev yeri il plakası, sınav merkezi 

il plakası, T.C. kimlik numarası, kurum sicil numarası, adı ve soyadı kurşun kalemle 
yazılıp mutlaka kodlanacaktır. 

13. Optik cevap formunda kurum sicil numarası bölümü 9 kutucuk olarak yer almaktadır. 
Adaylardan sicil numarası 8 rakamlı olanlar baştan başlayarak son kutucuğu boş 
bırakacaklardır. 

14. Sınav sonunda soru kitapçığı ve optik okuyucu formları sınav salon görevlilerine 
imza karşılığı teslim edilecektir.  


