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T.C. 

BAŞBAKANLIK 

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, görev yaptığı 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.  
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النَّاس َُُواْلِحَجارَةُ  .1 َوق ود َهُا اَنْ ف َسك ْمَُوَاْهلُِيك ْمُُنَارًُا ق وُا الَّذُِيَنُُٰاَمن وُا اَي َُّهُا  ayetindeki altı çizili  fiilin iftial babından يَُا

emr-i hazır müfred müennes sîgası aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A.  ِيق  
B.  ِتَّق يا  
C.  ِت َُّقواا  
D.  ِتَّق يِنا  

 

 ?ayetindeki altı çizili kelimenin türü nedir فَاَْنَذْرت ك مُُْنَارًاُتَ َلظٰ ى .2

 

A. Mazi fiil 

B. Mastar 

C. Muzari fiil 

D. Emr-i hazır 
 

 ayetindeki altı çizili fiilin nehy-i gaib cem-i müennes َوالَُتَ ِهن واَُوالَُتَ ْحَزن واَُوأَنت م ُاأَلْعَلْوَنُِإنُك نت ْمُم ْؤِمِنينَُ .3

sîgası aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. ِه نَِّيِنال  
B. ِنَِّ  ِهت ِنال  
C. ُِتوه نَِّال  
D. ننا نِ الِت ه   

 

 ?ayetindeki altı çizili kelimenin türü nedir َوالَّذينَُُه مُُْاِلََمانَاتِِهمَُُْوَعْهِدِهمُُْرَاع ونَُ .4
 

A. Mazi fiil 

B. Sıfat-ı müşebbehe 

C. Mastar  

D. İsm-i fail 
 

 ?ayetindeki altı çizili fiilin babı nedir َوَماُي ْدرُِيَكَُلَعلَّه ُيَ زَّكَّى .5
 

A. يلعِ فِ ت ِن   
B. لعِ فِنت ِن  
C. لاعُِفِنت ِن  
D.  ِللِنعِ فِ ا  
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 ?ayetindeki altı çizili fiil aksâm-ı seb’a’nın hangi türüne girer يَ ْوَمُي َدعُّونَُُِاٰلىُنَاِرَُجَهنََّمَُدعًّا .6

 

A. Muzaaf 

B. Nakıs 

C. Lefif 

D. Misal  
 

َُكَسب واُاَت ريد ونََُُانُُْتَ ْهد واَُمنَُُْاَضلَُُّاللٰ هُ َُوَمنُُْي ْضِللُُِاللٰ هُ ُفَ َلنَُُْتِجدََُُلهُ َُسبيًلُ .7  ayetindeki altıِ َواللٰ ه ُأَُرَْكسَُه ْمُب َُِما

çizili kelimenin türü nedir? 
 

A. İsmi tafdil, müfred müzekker 

B. Sıfatı müşebbehe, müfred müzekker 

C. Fiili mazi, müfred müzekker gaib 

D. Fiili muzari, nefsi mütekellim vahde  
 

ادَُعَُأَُ .8  fiilinin te’kid-i nefyi istikbal nefsi mütekellim meal gayr sîgası aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A. ِنُع يدِنلن  
B.  ِملِنُع د 
C.  ِملاِنُع د 
D. ِنُع يدِن  أن 

 

ُاَلُتَ ْقص ْصُر ْءيَاَكَُعلُٰىُِاْخَوِتَكُفَ َيكُِيد واَُلكََُُكْيدًُا .9  ?ayetindeki altı çizili kelimenin türü nedir قَاَلُيَاُب  َنيَُّ
 

A. Sinai mastar 

B. İsm-i mensub 

C. Mübalağalı ism-i fail 

D. İsm-i tasgir 
 

 ?ayetindeki altı çizili kelimenin türü nedir ِاْرِجعُِيُِاٰلىُرَبِِّكُرَاِضَيًةَُمْرِضيَّةًُ .10

 

A. İsm-i tasgir 

B. İsm-i meful 

C. İsm-i fail 

D. İsm-i mekân 
 

 ?cümlesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır اللغةُ ُالعربيةُ ُي َُت َُعَُلَّمُ هاُناس ُُُكثيرونَُ .11
 

A. ِصفةِاللغة,ِمرفوعِبالضمةالعربية:   

B. يتعلمهاِناسِكثريون"ِمرفوعِبالضمةِوخربهاِمجلةِ:ِمبتدأ,اللغة"   

C. ِمرفوعِبالضمةيتعلم:ِفاعلِ"ناس,"  

D. ِمرفوعِبثبوتِالنونناس:ِصفةِ"كثريون,"   



D i n i  Y ü k s e k  İ h t i s a s  M e r k e z l e r i  D a i r e  B a ş k a n l ı ğ ı 

A A A 

5 

م ْصِلح ونََُُنْحنُ َُما ِانَُّقَال واُااْلَْرضُُِِفيُت  ْفِسد واُاَلَُُله مُُْيلََُوِاَذاُقُُِ .12  ayetindeki  َُنْحن kelimesinin irabı nedir? 
 

A. َُّإن’nin ismi 

B. َُّإن’nin haberi 

C. Mübtedaُ 
D. Haber  

 

13. Aşağıdaki altı çizili mefullerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
 

I. َُِّكوُهن ُُت س  رناراِ ونالِن ِظنلنمنِن نف سنهُِِونمننِ ِت نع تنُدوال ِِض  ِف نقند  عنل ِذنل كن  ي نف 
II. ِتُ لُِِونالن ِِوت نق  دنُكم  ينةِناِانو الن  إ م لٍقَِنن ُنِن نر زُُقُكم ِونإ يَّاُهمِ ِخنش 
III. ِ نناُهم  ُِكلِّهناِفنأنخنذ  بُواِب آينات ننا ذِنكنذَّ  ِعنز يٍزُِمق تند رٍِِأنخ 
IV. ِآذاِن  م ِم نِن َِِين عنُلوننِأنصاب عنُهم ِِف   ِال منو تِ ِحنذنرِنالصَّواع ق 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

 

ُإال .14 َُيْذَهْبَن ُةُِسَُرَُدُْمَُلىُالُْطالَبات   cümlesindeki muzari fiilin irabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 
 

A. Fetha üzere mebnidir. 

B. Sükun üzere mebnidir. 

C. Cezm ile meczumdur. 

D. Fetha ile mansubtur. 

 

15. ُ ُالعْص ِر ُصلَة ُي َص لِّي َُوه َو ُالمسجِد ُفي ُم َحمًَّدا ُأباَك  cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi رأيت 

yanlıştır? 
 

A. أبا mefulün bihtir. Takdiren mansubtur. 
B. ا  .bedeldir. Fetha ile mansubtur ُُمنمَّد 
C. هو mübtedadır. Mahallen merfudur. 
D. وهوِيصليِصلةِالعصر cümlesi haldir. Mahallen mansubtur. 

 

َُأْمِسُمشغواًل,زَارَنَاُب َُك نُْ .16 ُالضُّي وفُِعُْت  ِض   cümlesinde kaç tane mebni vardır? 

 

A. 6 

B. 5 

C. 4 

D. 3 
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17. Sayıların temyizi ile ilgili aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır? 
 

A. ر ِسِنلنِعِنبِ ق ِنِخالدِ ِرِنعِنشِن ةٍِآالٍةِبنِنش  ٍمِشد يدن  
B.  ِامِ وِ ي ِنِلثونِنثنِِرِ هِ الشَِِِّف  
C. اتٍِاحِنفَِّت ُِِعِنبنِر ِأنِِتُِلِ كِنأِن  
D.  ِلٍِطِ رِ ِةُِائِنمِ ِطارِ ِفِالقن  

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde istisnanın kullanımı ile ilgili hata yapılmıştır? 
 

A.  ِشنجنرنة نش جناُرِإالَِّ ِاْل   أنْث نرنت 
B.  ِِالل لصِ ِإالَُِّصوصُِمناِفرَّ  
C. ِغني  ُرِطنال بٍِجناءنِالط لَُّب  
D. ِغرينِرِ يُذِالدَِّلمِ التِنِمِنهِ اِفِنمِن يذٍِمِ ل ِتِ سن  

 

 ?kelimesinin irabı nedir ”حارًّا“ cümlesinde  ارًّاحَُُامَُعَُواُالطَّلُ كُ ْأُتَُالَُ .19

 

A. ُتييز 
B. حال 
C. مفعولِبه 
D. مفعولِمطلق 

 

ًراُ .20 ُِاْنُتَ َرَكَُخي ْ اْلم تَِّقيَنَُُعَلىَُحقًّاُبِاْلَمْعر وفُُِينَُْيِنَُوااْلَقْ َربلِْلَواِلدَُُاَْلَوِصيَّةُ ك ِتَبَُعَلْيك ْمُِاَذاَُحَضَرَُاَحدَك م ُاْلَمْوت   ayetinde 

"ك ِتبَُ"  fiilinin naib-i faili aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. ُِوِنه  

B.  ِعنلني ُكم 

C. ُِال منو ت 
D. ُِيَّة  انل ونص 

 

21. Aşağıdakilerin hangisinde haber şibh-i cümledir? 
 

A. نافعلعلمِا  
B. ؤمنونِيتوكلونِعلىِاهلل امل  
C. رِِفِاإلسلم اخلي  
D. تات املسلماتِقان  
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ُم َباش .22 ُِصَلة  ُالصلة  ُورب ه ُ........اإلنسان َرة   cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin 

getirilmesi uygundur? 
 

A. بي 
B. على 
C. إىل 
D. حبسب 

 

ُعُ ْفُرَُُمَُِّتُيَُاتُلُِط  َُشَُِّنُ مُ  مكافحةُالُنظ    امُُِإصلحُُِنُِبم   اُفيهُالكفايةُبشأُُْتقمُُْ َمُْروسياُلُالق    وىُأنَُّأللعابُيُُُِّلُوَُالدُُُّادُ حَُ ُِتُ ااْلُُِكرَُذَُ .23
 ?cümlesinin en yakın Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir الُْعُ قُ وبَُاتُُِالمفروضةُُِعليها

 

A. Dünya Atletizm Birliği Rusya’nın, verilen cezaların kaldırılması için kendisine düşen 

sorumlulukları yerine getirmediğini ifade etti.  

B. Dünya Atletizm Birliği, Rusya’nın verilen cezaların kaldırılması için dopingle mücadele 

sistemi kapsamında kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini ifade etti.  

C. Dünya Atletizm Birliği’ne göre Rusya, verilen cezaların kaldırılması için dopingle 

mücadele sistemi kapsamında kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmemektedir.  

D. Uluslararası Spor Oyunları Meclisi, Rusya’nın verilen cezaların kaldırılması için 

dopingle mücadele sistemi kapsamında kendisine düşen sorumlulukları yerine 

getireceğini ifade etti.  

 

24. “Ma Verau’l-Haber Programı Brüksel’de gerçekleşen saldırıları ve bu saldırıların 

Avrupa’daki muhtemel siyasi ve toplumsal yankılarını ele aldı.” cümlesinin en yakın 

Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A. جتماعيةِاحملتملةِِفِأوروباتناولِبرنامجِ"ماِوراءِاخلرب"ِهجماتِبروكسلِوتداعياهتاِالسياسيةِواال  
B. ِأوروباِقارةِجتماعيةِِفالسياسيةِواْلمنيةِواالِااخلرب"ِهجماتِبروكسلِوتداعياهتتناولِبرنامجِ"ماِوراء  ِ 
C. ِأوروباِقارةجتماعيةِاحملتملةِِفِربنامجِهجماتِبروكسلِوتداعياهتاِالسياسيةِواالالتناول  
D. جتماعيةِِفِأوروباتناولِبرنامجِ"ماِوراءِاخلرب"ِهجماتِبروكسلِوتداعياهتاِالسياسيةِواْلمنيةِواال  

 

ُببطء .25 ُوغادر ُبالسيارة ُمحمد  cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden جاء

hangisidir? 
 

A.  ِبتأن 
B. هبدوء 
C. بسرعة 
D. بتهاون 
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Aşağıdaki iki soruyu paragrafa göre cevaplandırınız. 

 

ُكانُرساماً،ُمهندساً،ُعالمُنبات،ُُُ(Leonardo da Vinci)  "ليوناردوُداُفينشي" كانُموسوعيًاُينتميُإلىُعصرُالنهضةُحيث
ُكانُرجًلُعبقريًاُذاُموهبةُعالميةُفيُعصرُال هضةُنعالمُخرائط،ُجيولوجياً،ُموسيقياً،ُنحاتاً،ُمعماريًاُوعالمًاُإيطاليًاُمشهوراً.ُوألنه

ُكبارُنما ُكاملًُمماُأدىُذلكُإلىُاكتشاف  ذجُالتعبيرُفيُمختلفُمجاالتُالفنُوالمعرفةفقدُجسدُروحُعصره
 

 نستنتجُمنُالنصُأعله .26
 

A. النهضةِمبدأِلتقدمِقارةِاْلوربا 
B. القرونِالوسطىِرأىِالعاملِالغريبِالعلماءِالكبارِِف  
C. أنِداِفينشيِعاشِِفِعهدِالنهضة 
D. ِكانِالغربِحتتِضغوطِالفلسفةِالسكوالستكية  ِفِتلكِاْليام

 

 نفهمُأنُداُفينشي .27
 

A. عمرهِخللِسنواتِالثورةِالصناعيةِقضىِمعظم  
B. ِىلِاحلركاتِاملتطرفةإأفكارهِوابتكاراتهِتسبب  
C. راءآلممثلِاْلفكارِاْلرثوذكسيةِوبذلِكافةِجهودهِهلذهِاِكان  
D. م رآةِحياةِعصرهِوجتسمِفيهِمظاهرِعهدهِكان  

 

28. Karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en 

uygundur? 

ِمنِأيِوقتِمضىِأكثرِجتماعيةاالنسانيةِوالسياسيةِِوزماتِاإلنسانِيواجهِباْلعاملِاإل:محمد
ِ............................................................:ِعثمان
ِصوهلمِالىتِملِتتغريأىلِإالناسِأنِيرجعواِ:ِعلىِمحمد
 فقدانِهذهِاحلساسيةأنِالسببِالكامنِوراءِذلكِهوِأعتقدِِ:عثمان

 

A. كأنكِتشتكيِمنِهذهِاْلزمات 
B. املشاكلِمباِتقرتحِحللِهذه  
C. ابيةَياْلزماتِتنقسمِاىلِقسمي:ِالسلبيةِواإل  
D. منِهذهِاْلزماتِيتأثرسلمِعاملِاإل  
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االبتدائيُة .29 البرادعيُمنُمنهاجُالدراسُة محمُد الذريُة للطاقُة الدوليُة السابقُللوكالُة اسمُالمديُر المصريُة تسببُحذفُالحكومُة
 cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden بالمدارسُفيُجدلُبينُمؤيدُومعارض

hangisidir? 
 

A. شطب 
B. مامنضا  
C. اقحلإ  
D. إكمال 

 

 cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden سوءُالظنُ.........الحياةُاالجتماعيةُوالفرديةُواألهليةُ .30

hangisi getirilemez? 
 

A. يدمر 
B. يهلك 
C. يطيح 
D. خيصب 

 

31. Hendek savaşı İslam tarihindeki önemli olaylardan biridir. Bu savaşta müşrik, münafık 

ve yahudiler bir araya gelerek Müslümanlara saldırmışlardır. Aşağıdaki sûrelerden 

hangisi ağırlıklı olarak Hendek savaşından bahsetmektedir? 
 

A. Bakara Sûresi 

B. Ahzâb Sûresi 

C. Tevbe Sûresi 

D. Enfâl Sûresi 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi Tefsir Usûlü eserlerinden biri değildir? 
 

A. Sâbûnî, et-Tibyân 

B. İbnü’l-Cevzî, Fünûnü’l-Efnân 

C. Cüveynî, el-Burhân 

D. Zürkânî, Menâhilü’l-İrfân 

 

33. Aşağıdaki müellif-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
 

A. Ebû Hayyân, Envâru’t-Tenzîl 

B. İbn Atiyye, el-Muharrerü’l-Vecîz 

C. Mâverdî, en-Nüket ve’l-Uyûn 

D. Kâsımî, Mehâsinü’t-Te’vîl 

  

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/0e041a44-1f38-4db7-af7b-47e73a2823a0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/0e041a44-1f38-4db7-af7b-47e73a2823a0
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َُعَبْدت مُْ .34 َُما َُعاِبد  ُاَنَا  ayetindeki altı çizili kelimede yer alan tecvid kuralının bir benzeri َواَلُ

aşağıdaki ayetlerden hangisinde yoktur? 
 

A. ِبنسنط تِن  لنئ ن 
B. ِ ٰذل كِنينلهنث   
C. ِمنعنننا  ا ر كنب 
D. ُِبنل ِرنف نعنُهِاهلل 

 

ُرَحُِيمُ  .35 َُرؤُ فُ  ُبِاْلم ْؤِمِنيَن َُعَلْيك ْم َُحرِيص  َُعِنتُّمُْ َُما َُعَلْيهُِ َُعزُِيز  ُاَنْ ف ِسك مُْ ُِمنُْ َُرس ولُ  ُجَُاءَك مُْ  ayetindeki altı çizili َلَقْد

kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Kibirli olmanız 

B. İnatlaşmanız 

C. Sıkıntıya düşmeniz 

D. Haktan sapmanız 

 
36. Manası açıkça anlaşılan ve farklı bir manaya ihtimali olmayan ayetlere “muhkem”; 

manası herhangi bir sebepten dolayı kapalı olup birden çok manaya ihtimali bulunan 

ayetlere ise “müteşabih” denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi müteşabih 

ayetlere örnek olamaz? 
 

A.  ِِاني د يه م  ينُدِاهلل ِف نو قن
B. قناُتِل ل ُفقنرِن يِ ء ِونال منسناكاا َّنَّناِالصَّدن  
C. ت نٰوى ِاس  ُٰنِعنلنىِال عنر ش   انلرَّْح 
D. صنفاِ ِصنفاِ ِونال منلنكُِِرنب كِنِاءِنونجِن  
 

37. Aşağıdaki ayetlerden hangisi “Emsâlü’l-Kur’ân” için bir örnek değildir? 
 

A. ونلنمَّاِينأ ت ُكم ِمنثنُلِا ُخُلواِاْل ننَّةِن ِتند  ب ُتم ِانن  ُهُمِال بنأ سِنلَّذ يننِخانم ِحنس  ِق نب ل ُكم ِمنسَّت   ِِونزُل ز ُلواِونالضَّرَّاءُِِاءُِلنو اِم ن  ُسوُلِونالَّذ يننِالرَِّي نُقولِنِحنىتّٰ
ِقنر يبِ ِاهللِ ِننص رِنِا نَِِّٰامنُنواِمنعنُهِمنىٰتِننص ُرِاهلل ِانالنِ  

B.  ِِننارا ت نو قندن ِالَّذ يِاس  ِكنمنثنل  ِِونت نرنكنُهمِ ِب ُنور ه مِ ِاهللُِِذنهنبِنِحنو لنهُِِمناِانضناءنتِ ِف نلنمَّامنث نُلُهم  ِي ُِِف  ُرونِنِظُُلمناٍتِالن ب ص    
C. ُُمِاب ت غِن نٍَّةِب رنب  ونٍةِانصناب نهناِوناب ل ِفِنمِنِاءِنونمنثنُلِالَّذ يننِيُ ن ف ُقوننِانم وناهلن ِجن ِكنمنثنل  ه م  ِانن  ُفس  م ن  ِاهلل ِونت نث ب يتاِ  ِ ر ضنات  ع فني  ِاُُكلنهناِض  فنا ن ِملنِ ِٰاتنت 

ب  هناِوناب ل ِفنطنل ِ  ُيص 
D.  ِِالسَّمناء ِونف نر ُعهناِِف  ُلهناِثناب ت  ِكنشنجنرنٍةِطنيِّبنٍةِأنص  ِكنل منة ِطنيِّبنة  ِاللَُّهِمنثنل  ِضنرنبن ِكني فن ت نرن ِرنب ِّهنات ُُِأنملنِ  ٍيِب ِ ذ ن  ُِكلَِّح  ُِأُكلنهنا ؤ ِ   

  



D i n i  Y ü k s e k  İ h t i s a s  M e r k e z l e r i  D a i r e  B a ş k a n l ı ğ ı 

A A A 

11 

ُت ْشرِك واُبِِهَُشْئ اًَُوبِاْلَواِلَدْيِنُِاْحَساناًُ .38 َُوِايَّاه مُُْنَ ْرز ق ك مَُُْنْحنُ ُِاْمَلقُ ُِمنُُْك مَُْاْواَلدَُُتَ ْقت  ل واَُواَلُق ْلُتَ َعاَلْواُاَْتل َُماَُحرََّمُرَبُّك ْمَُعَلْيك ْمَُاالَّ
ُتَ ْعِقل ونَُ َُلَعلَّك ْم ُبِهُِ َُوصٰ يك ْم ُٰذِلك ْم ُبِاْلَحقِّ ُاهلل ُِاالَّ ُالن َّْفَسُالَِّتيَُحرََّم ُتَ ْقت  ل وا َُواَلُ َُبَطنَُ َُوَما َها ُِمن ْ َُظَهرَُ َُما ُاْلَفَواِحشَُ ُتَ ْقَرب وا  َواَلُ
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette doğrudan emredilen hususlardan biri değildir? 

 

A. Allah’a ortak koşmamak 

B. Yetim malı yememek 

C. Her türlü kötülükten uzak durmak 

D. Fakirlik korkusuyla çocukları öldürmemek 

 
39. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi altı çizili kelimenin tefsiri olmaya uygun değildir?  

 

A. ِال كنث ري ِاْل ننَّةِوِناخل نري  رِِف  ِن نه   إ نَّاِأنع طني  نناكِال كنو ثنر:ُِهون
B. ِال ُغُروب ِمناِب نع دِالزَّونالِإ ىلن رِأنوِ   ونال عنص ر:ِالدَّه 
C. دِونالرِّجنال نو الن ِوناْل  نم ونال  اثُر:ِالت َّفناخرِب اْل   أنهل ناُكُمِالتَّكن
D. ِنرِ ض اءِ ِوِناْل  ِالسَِّمِن ِن لُُِِِكلَِِّمناِب ني  ة ِتن م  ِظُل مِن ين

 ونالض حنى:ِه 
 

40. Aşağıdaki ayetlerden hangisi “Aksâmu’l-Kur’ân” için örnek olamaz? 
 

A.  ِضنب ح اِونال عناد ينات  
B.  ِاِال ب نلند ُمِهب نذن ِأُق س   الن
C. نَّاٍتِأنل فناف ا  ونجن
D. ِإ ذناِي نغ شنى  وناللَّي ل 

 

َُواَمَُُّفََامَّا .41 ُاَْكَرَمِن ُرَبِّي ُفَ يَ ق ول  َُونَ عََّمه  ُفَاَْكَرَمه  ُرَبُّه  ُابْ تَ ٰليه  َُما ُِاَذا ْنَسان  َُاَهاَننُِرَبُِّفَ يَ ق ولُ ُرِْزَقهُ َُلْيهُِعَُُفَ َقَدرَُُابْ تَ ٰليهُ َُماُِاَذاُاااْلِ ي  
ayetlerinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

 

A. Allah’ın insanları rızıklandırması 

B. İnsanların nimet verilince sevinmesi  

C. Nimetlerin bir imtihan vesilesi olduğu 

D. Rızık için çalışmak gerektiği  

 

42. Aşağıdakilerden hangisi Mâûn Sûresi’nde eleştirilen insan tiplerinden biri değildir? 
 

A. Yalan söyleyenler         

B. Gösteriş yapanlar     

C. Hayra engel olanlar                                

D. Namazlarını ciddiye almayanlar 
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43. “Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu dönemde Arap edebiyatı son derece gelişmişti. Anadilleri 

Arapça olan ve edebiyatta ileri olan bu toplumun Kur’an’da bulunan metinlerin en azından 

bir kısmının benzerini üretebilecekleri aklen mümkün gözükmektedir. Buna rağmen inkârcı 

Araplar’ın Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymamaları kendi iradelerine bağlı bir olay 

olarak açıklanamaz. Şu halde inkârcı Araplar’ın güçlerinin bulunmasına rağmen Kur’an’a 

nazîre getirmeye girişmemeleri farkına varamadıkları gizli bir müdahalenin sonucu 

olmalıdır” şeklinde izah edilen teori aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Nazîre Teorisi 

B. Tehaddî Teorisi 

C. Sarfe Teorisi 

D. Teşbih Teorisi 
 

44. Batıda kutsal, edebî ve hukukî metinlerin yorumuyla ilgili disiplin ya da tekniğin adı 

olarak ortaya çıkmıştır. Türkçe’ye yorumbilim olarak tercüme edilen ve son dönem tefsir 

tartışmalarında sıklıkla gündeme gelen bu disiplin aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Hermenötik 

B. Semantik 

C. Fonetik  

D. Retorik  
 

ُي  ْؤَلفُ  .45 َُوال ُيَْأَلفُ  ُال ُِفيَمنُْ رَُ َُخي ْ َُوال ،ُ ُمَُْأَلفُ   hadis-i şerifindeki altı çizili kelimenin en uygun اْلم ْؤِمنُ 

Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Cömert  

B. Cana yakın  

C. Mütebessim  

D. İltifat eden 
 

ُِإَذا .46 َُوَأْوف وا ثْ ت ْم, َُحدَّ ُِإَذا ُاْصد ق وا ُاْلَجنََّة؛ َُلك ْم َُأْضَمْن ُأَنْ ف ِسك ْم, ُِمْن ُِليُِستًّا ُاْؤتُاْضَمن وا ُِإَذا َُوَأدُّوا َُواْحَفظ واُِ ُم ُ َوَعْدت ْم, ْنت ْم,
 hadis-i şerifinde cennete ulaştıracak davranışlar arasında  ف  ر وَجك ْم,َُوغ ضُّواُأَْبَصارَك ْم,ُوَك فُّواُأَْيِدَيك مُْ

hangisi sayılmamıştır? 
 

A. İffeti korumak 

B. Emanete riayet etmek 

C. Eli bol olmak 

D. Gözleri sakınmak 
 

47. Hadisin sened ve metninin muhtelif durumlarını ele alıp inceleyen ilme “Ulûmu’l-Hadis” 

denilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi “Ulûmu’l-Hadis” içerisinde yer almaz? 
 

A. Nasih ve Mensuh 

B. Cerh ve Ta’dil 

C. Esbabü Vurudi’l-Hadis 

D. Nazar ve İstidlal 
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48. Bir muhaddis; eseri ile ilgili olarak, “Eserimi fıkıh konularına göre düzenledim ve eserimde 

sadece merfu hadislere değil aynı zamanda mevkuf ve maktu hadislere de yer verdim.” 

şeklinde bir açıklama yapıyorsa, bu eserin hangi tür hadis kitapları arasında yer aldığı 

söylenebilir? 
 

A. Sünen 

B. Mu’cem 

C. Müsned 

D. Musannef 

 

49. “Sözümü işitip ezberleyen ve sonra da işittiği gibi rivayet eden kimsenin Allah yüzünü 

nurlandırsın” hadisi, hadis usûlünde aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği için delil 

olarak kullanılmıştır? 
 

A. Hadisin lafzen rivayeti 

B. Ravinin adaleti 

C. Senedin ittisali 

D. Hadisin illetli olmaması 

 

َُفقُِ .50 ُِإَذا ُِخَيار ه ْمُِفيُاإِلْسلِم ُ,ُِخَيار ه ْمُِفيُاْلَجاِهِليَِّة َُكَمَعاِدِنُالذََّهِبَُواْلِفضَِّة َُمَعاِدن  ُُوالنَّاس  ُج ن ود ُم َجنََّدة ُ،َُماُاأَلْرَواحُ ه وا
ُ ُاْختَ َلفَُ َها ُِمن ْ ُتَ َناَكَر َُوَما ،ُ ُائْ تَ َلَف َها ُِمن ْ  hadis-i şerifine göre aşağıdakilerden hangisi  تَ َعاَرَف

söylenemez? 
 

A. Hadiste teşbihi anlatımlar vardır. 

B. Cahiliyenin hayırlı kabul ettiği her şeyi İslam’da hayırlı kabul eder. 

C. Hadis, insanlar arasındaki fıtrî farklılıklara dikkat çekmektedir.  

D. Ahlak ve karakterleri birbirine uyum sağlayanlar arasında muhabbet oluşur. 

 

51. Bir muhaddis herhangi bir râvi için “Hadis ilminde otorite kabul edilen muhaddislerin 

bilmediği rivayetleri çokça rivayet ediyor” şeklinde bir açıklama yapıyorsa bu muhaddis, 

râvinin hangi zabt kusuruna dikkat çekiyordur? 
 

A. Fartu’l-gafle 

B. Kesretü’l-galat 

C. Muhalefetü’s-sikât 

D. Sû-i hıfz 

 

52. Hadis edebiyatında, bir muhaddisin sıhhat şartlarına uygun olduğu halde kitabına 

almadığı hadisleri bir araya getiren müstakil eserler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden 

hangisi bu ifadeye uygun düşen bir eserdir? 
 

A. Beğavî, Mesâbihü’s-sünne 

B. Suyûtî, Câmiu’s-sağîr 

C. Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 

D. Hakim, el-Müstedrek 
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53. Aşağıdakilerden hangisi Buhârî’nin “Sahih”i üzerine yazılan şerhlerden biri değildir? 

 

A. Aynî, Umdetü’l-kârî 

B. Azımâbâdî, Avnü’l-ma’bûd 

C. Kastallanî, İrşâdü’s-sârî 

D. Kirmânî, Kevâkibü’d-derârî 
 

54. “1917'de Suriye'nin Halep şehrinde doğmuştur. 1948 yılında el-Ezher'in Şeria Fakültesi'ni 

bitirmiş, Suudi Arabistan Riyad Şeria Fakültesi'nde uzun seneler Hadis, Hadis Usûlü ve 

Fıkıh Usûlü dersleri vermiştir. Bir kısmı tahkik bir kısmı da telif olmak üzere çok sayıda eseri 

bulunmaktadır. Özellikle tahkik çalışmaları ile ön plana çıkan âlimin tahkik ettiği eserler 

arasında Fethu Babi'l İnaye, el-Ecvibetü'l-Fadıla, et-Tibyan; telif eserleri arasında ise el-

İsnadu Mine’d-Din, el-Ulemaü’l-Uzzab, Kıymetü’z-Zeman Inde’l-Ulema, er-Rasulü’l-

Muallim yer almaktadır.” Paragrafta hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A. Nurettin Itr 

B. Muhammed Avvame 

C. Abdulfettah Ebu Ğudde 

D. Şuayb el-Arnaut 
 

55. Hadis Usûlü açısından aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? 

 

A. Bazı zayıf hadisler muttasıldır. 

B. Bazı hasen hadisler münkerdir. 

C. Bazı sahih hadisler munkatıdır. 

D. Bazı mütevatir hadisler müdellestir. 
 

56. Hadisin senedinde geçen râvilerle ilgili rical araştırması yapmak isteyen bir öğrencinin 

ilk etapta aşağıdaki eserlerden hangisine başvurması beklenemez? 
 

A. et-Tabakâtü'l-kübrâ, İbn Sa'd 

B. Tedrîbü'r-râvî, es-Suyûtî 

C. Tehzîbü'l-kemâl, el-Mizzî 

D. Tezkiratü'l-huffâz, ez-Zehebî 
 

57. Zekât ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
 

A. ِولاحلحوالن : Nisap üzerinden bir kameri yılın geçmesi 

B. اْلموالِالباطنة: Nakit paralarla evlerde ve mağazalarda bulunan ticaret malları 

C. مالِضمار: Zekâta konu olan malın artıcı olması 

D. ِقلوب هم املؤلفة : Kalplerini İslam’a ısındırmak için kendilerine zekat verilen müslim/gayri 

müslimler 
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58. “Bir kimse Türkiye’den Suudi Arabistan’a Cidde’deki kardeşini ziyaret etmek ardından da 

Mekke’de bir ticari anlaşma yapmak için uçakla yolculuk yapacaktır.” Hanefi mezhebine 

göre bu kişinin ihramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A. Yolculuğu doğrudan Mekke’ye olmadığı için ne Cidde ne de Mekke’ye girerken ihrama 

girmesine gerek yoktur. 

B. Uçakla mîkât sınırını ihramsız geçmiş olmamak için havaalanında ihrama girmeli ve önce 

umresini tamamlamalıdır. 

C. Uçakla seyahatte mikat sınırını ihramsız geçmek caiz olduğu için Cidde’ye inince ihrama 

girer. 

D. Cidde’ye girerken ihramlı olmasına gerek yoktur ancak Mekke’ye girerken ihramlı 

olmalıdır. 

 
59. Kerahet vakitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Şâfiî mezhebine göre kerahet vakitlerinde belli bir sebebe binaen namaz kılmak mekruh 

değildir. 

B. Ebu Yusuf’a göre Cuma günü zeval öncesi nafile namaz kılmakta bir sakınca yoktur. 

C. Kazaya kalan öğle namazının akşamdan önceki kerahet vaktinde kaza edilmesi geçerli 

değildir. 

D. Hanefi mezhebine göre kerahet vaktinde tavaf namazı kılmak mekruh değildir. 

 
60. Şâfiî mezhebine göre namazların cem’i ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Yağmurlu günlerde öğle namazı ikindi namazına tehir edilerek cem edilebilir. 

B. Namazları sefer halinde cem ederek kılmak azimet değil ruhsattır. 

C. Yağmur sebebiyle cem etmek ancak camide cemaatle kılınan namazlarda caizdir. 

D. Cem-i tehirin geçerli olabilmesi için öğle vakti çıkmadan cem’e niyet edilmelidir. 

 
61. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vacip, Şâfiî mezhebine göre müekked sünnettir. 

B. Hanefi mezhebine göre lohusalığın en uzun süresi 40, Şafiî mezhebine göre ise 60 gündür. 

C. Hanefi mezhebine göre tek bir emme, süt mahremiyetini oluşturur, Şâfiî mezhebine göre 

mahremiyet için beş defa emme gerekir. 

D. Hanefi mezhebine göre kocanın infak edememesi tefrik sebebidir, Şâfiî mezhebine göre 

değildir. 

 
62. Aşağıdakilerden hangisi fıkhen sahih bir kıyasın yapılabilmesi için şart değildir? 

 

A. Fer’e ait özel bir hükmün bulunmaması 

B. Asıldaki illetin nasta açıkça zikredilmiş olması 

C. İllet olarak kabul edilen vasfın munzabıt olması 

D. Kıyasın temel rüknü olan asıldaki vasfın kâsır olmaması 
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63. Kaybolmuş ve hayatta olup olmadığına dair bilgi bulunmayan kimseye Fıkıhta “mefkûd” 

denilmektedir. Öldüğüne dair kesin bir delil bulunmadıkça mekfûdun malı yakınlarına 

miras olarak intikal etmez. Bu hükmün dayandığı özel delil aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. İstihsân 

B. Sedd-i Zerai 

C. İstishâb 

D. Istıslâh 

 

ُتَ ْعب دُ  .64 ل َغنَُُِّامَّاُِاْحَساناًَُُوبِاْلَواِلَدْينُُِِايَّاهُ ُِاالَُُّواَوَقٰضىُرَبَُّكَُاالَّ َهْره َماَُواَلُُا فُ َُله َماُتَ ق لَُُْلُفَُُِكَله َماَُاوُُْاِعْنَدَكُاْلِكبَ َرَُاَحد ه مَُُيَ ب ْ ُتَ ن ْ
ُُقَ ْوالًَُُله َماَُوق لُْ َكريمًا   ayetinden “anne ve babaya fiili olarak eziyet etmenin haram olduğu” 

hükmü aşağıdaki delalet yollarından hangisiyle çıkartılmıştır? 
 

A. الدالِبالعبارة 
B. الدالِبالداللة 
C. الدالِباإلشارة 
D. الدالِباالقتضاء 

 

65. “Nassın lafız ve mânasından hareketle, nassın bulunmadığında da çeşitli istinbat metotları 

kullanılarak şer‘î hüküm hakkında zannî bilgiye ulaşma çabasına ictihâd denir.” Tarifteki 

altı çizili ifade, ص"ُ"الُمساغُللجتهادُفيُموردُالن  kaidesi dikkate alınarak değerlendirildiğinde 

aşağıdaki naslardan hangisi ictihâd alanının dışında kalır? 
 

A. ِ ِهلنُنَِّونلند ينُكن  ِملنِ  ِا ن  ِانز وناُجُكم  نِنِمم َّاِالر بُعُِِف نلنُكمُِِونلندِ ِهلنُنَِِّكنانِنِفنا نِ ونلنُكم ِن ص ُفِمناِت نرنكن ت نرنك   
B. َِِّالو ت  ُر، زنادنُكمِ  اهللِن إ ن ين

نِصنلنةِ  صنلنة ،ِونه  رِ  صنلنةِ  الع شناء ِإ ىلنِ فنصنل وهناِب ني  الفنج   
C. ُِه نَِّث نٰلثنةنِقُ ر ِب انن  ُفس  نِنِاننِ ِهلنُنََِِّين لِ ِونالنِِوءٍِونال ُمطنلَّقناُتِي نت نرنبَّص نن ُتم  م ه نَِّانر حناِِفِاللّٰهُِِخنلنقِنِمناِينك   
D. ولوِبقدر ِف نل كنة ِم غ زنلٍِ سنتي من أكثرِن أُمِّه بطنِ  ِف الولدُِ يبقى ال  

 

66.  “Sünnet fıkhî hüküm kaynakları sıralamasında teorik olarak Kur’an’dan sonra gelse de 

İslâm düşüncesinde sünnetle Kur’an’ın bir bütünlük arz ettiği var sayılır ve ancak Kur’an’da 

mevcut bir hükmün sünnette yer alan bir rivayetle fiilen çelişip uzlaştırılmasının mümkün 

olmadığı durumlarda Kur’an’daki hükmün alınıp o rivayetin terkedileceği kabul edilir. 

Esasen sünnette yer alan hükümler Kur’an’daki hükümlerle karşılaştırıldığında dört durum 

ortaya çıkar. Bu durumlardan birisi de sünnetin Kur’an’da hükmü bulunmayan meseleler 

hakkında hüküm getirmesidir.” Sünnetin bu durumu Fıkıh Usûlü ilminde aşağıdaki 

kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 
 

A. ب ني ِّننةُِمُِ السنةِال  
B. ةُِمُِ السنةِال ؤنكِّدن  
C. ةُِصِنصِِّ نِخ ُِالسنةِامل   
D. ث ب تنةُِ مُِ السنةِال  
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67. İmam Gazzâlî’nin Fıkıh Usûlü ilminde “Tehzîbu’l-usûl”, “Esâsu’l-kıyâs”, “Şifâu’l-galîl” 

“el-Menhûl” ve “el-Müstasfâ” ismiyle beş kitap telif ettiği bilinmektedir. Bu beş kitaptan 

Fıkıh Usûlü ilmini; “semere (hükümler)”, “müsmir (şer’î deliller)”, “turuku’l-istismâr 

(hüküm çıkarma yöntemleri)” ve “müstesmir (müctehid)” şeklinde dört bölümde 

incelediği, Türkçe’ye H. Yunus Apaydın tarafından “İslam Hukukunda Deliller ve 

Yorum Metodolojisi” ismiyle iki cilt halinde tercüme edilmiş kitabı aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A. el-Menhûl 

B. Tehzîbu’l-usûl 

C. el-Müstasfâ  

D. Esâsu’l-kıyâs 

 
68. Aşağıdakilerden hangisi müctehid imamlar arasında meydana gelen ihtilafların sebepleri 

arasında sayılamaz? 
 

A. Sosyal yapı ve çevre faktörünün her bir müctehid için aynı olmaması 

B. Dini anlayış ve algılayış biçimindeki farklılık 

C. Nasların farklı anlamlara gelebilecek şekilde yoruma açık olması 

D. Sünnetin kimi müctehid imamlar tarafından şer’î bir delil olarak kabul edilmemesi 

 

69. Orucun rüknü “imsak (اإلمساك) ”, yani orucu bozan şeylerden nefsi alıkoymaktır. Bu 

kural/kıyasa binaen gerek bilerek gerekse unutarak bu rüknün ortadan kalkması orucu 

bozar. Ancak Hz. Peygamber “Kim unutarak bir şey yer ya da içerse orucunu 

tamamlasın. Zira ona yediren ve içiren Allah’tır” buyurmuştur. Fakihler genel olarak, bu 

hadisin söz konusu kuralı tahsis ettiğini dolayısıyla unutarak yeme-içmenin istisna 

kabilinden orucu bozmadığını kabul etmişlerdir. Bu ve benzer örneklerde genel kuraldan 

istisna etmeyi gerekli kılan bir sebeple özel bir hüküm vermenin Hanefi mezhebindeki adı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. فتحِالذرائع 
B. االستصلح 
C. االستحسان 
D. االستصحاب 

 

70. Fıkıh tarihi literatüründe “kanunlaştırma” dönemi kimi kitaplarda “canlanma” veya 

“uyanış” dönemi olarak da adlandırılmakta ve bu dönemin Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile 

başladığı kabul edilmektedir. Sahasında hazırlanan ilk kanunnâme olduğu için Mecelle, 

gerek uygulandığı ülkelerde gerekse diğer İslâm ülkelerinde düzenlenen kanunları 

etkilemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mecelle’nin özelliklerinden biri değildir? 
 

A. Osmanlı Devleti bünyesinde Ahmed Cevdet Paşa’nın başkanlığındaki bir heyet 

tarafından hazırlanmıştır. 

B. İbadetler alanı da dahil olmak üzere fıkhın bütün konularını ihtiva etmektedir. 

C. Hanefi mezhebine bağlı kalınmış, diğer mezheplerin görüşlerine başvurulmamıştır. 

D. Fıkhın tarifi ve 99 külli kaideden oluşan bir mukaddime ile 16 kitaptan oluşmaktadır. 
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71. Aşağıdakilerden hangisi veraset sebeplerinden biri değildir? 
 

A. Süt Akrabalığı 

B. Evlilik 

C. Velayet 

D. Nesep 
 

72. Muhtevası ve sistematiği itibariyle klasik Fıkıh Usûlü eserlerinden farklı olarak makasıd 

kavramı çerçevesinde Fıkıh Usûlünün yorumlanması ve işlenmesi çabasının ürünü olan 

el-Muvafakat isimli eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A. İbn Kudâme  

B. Şatıbî  

C. Karâfî  

D. Şâşî  
 

73. Ehliyet dönemlerine ilişkin aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?  
 

A. Cenin lehine, miras, vakıf, vasiyet ve nesep gibi kabule muhtaç olmayan haklar sabit olur. 

B. Tam vücub ehliyeti doğumla birlikte sabit olur. 

C. Mümeyyiz olan çocuk hibe edebilir. Ancak hibesinin geçerliliği velisinin icazetine 

mevkuftur. 

D. Tam eda ehliyeti rüşt ile sabit olur. 
 

74. İslam borçlar hukukuna göre, “Bir borcu isteyerek kendi üzerine almak” aşağıdaki 

kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 

 

A. Teklif  

B. İlzam  

C. Zimmet 

D. İltizam  
 

75. İslam dini namazın ifasını dinin temel vecibelerinden saymış olmasının yanı sıra her türlü 

mükellefiyette zorluğu gidermeye ve kolaylığı temin etmeye de ayrı bir önem vermiştir. 

Mükellefler için mesh yaparak abdest alma ve böylece üzerine düşen ibadetleri ifa etme 

imkânı getirmiş olması buna örnek verilebilir. Meshle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri 

doğrudur? 
 

I. Sargı üzerine mesh edilebilir.  

II. Mest üzerine mesh edilebilir.  

III. Varis çorabı üzerine mesh edilebilir.  

IV. Çizme ve potin üzerine mesh edilebilir. 
 

A. I, II 

B. I, II, III 

C. I, II, IV 

D. I, II, III, IV 
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76. Aşağıdaki durumların hangisinde Hanefi mezhebine göre abdest bozulmaz?  
 

A. Şafii mezhebini taklit eden bir Hanefinin kan vermesi 

B. Böbrek yetmezliği hastalığı olan kişinin periton cihazına bağlanması  

C. Ağız dolusu kusmak 

D. Bayılma ve delirme gibi haller 

 
77. Günümüzde alternatif finansman sağlamak adına açılan kimi kurumlar Malezya’da 

olduğu gibi beyu’l-îne’yi faize alternatif bir araç olarak görüp buna göre işlem yaparken 

ilim adamlarının çoğunluğu -bazı mezheplerce meşru görülmüş olsa da- bu tür bir işlemi 

sistematik olarak yapmanın caiz olmayacağını dile getirmektedirler. Beyu’l-îne 

aşağıdakilerden hangisinde doğru tarif edilmiştir? 
 

A. Vadeli olarak satın alınan bir malın daha ucuz bir fiyatla üçüncü bir kişiye satılması  

B. Satıcının, sattığı malın kendisine kiralanmasını şart koşarak satması 

C. Bir malı vadeli olarak satın alan müşterinin, parasını ödemeden malı aynı satıcıya daha 

ucuza satması 

D. Bedeli iade edildiğinde geri alınmak üzere bir malın satılması 

  
78. “Meâni’l-Asâr, Müşkilü’l-Asâr, Ahkamü’l-Kur’an, İhtilafü’l-Ulema” eserlerinin müellifi 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. et-Tabersî 

B. el-Makrizî 

C. ez-Zürkânî 

D. et-Tahâvî 

 
79. Aşağıdakilerden hangisi öncelikle kelam âliminin ilgilenmesi gereken konulardan biri 

değildir? 
 

A. Tanrı düşüncesinin saçma olduğunu iddia eden bir ideolojiye karşı yaratıcının varlığını 

izah etmek 

B. Tedavi amaçlı tıbbi uygulamaların oruca etkisini dini açıdan ortaya koymak 

C. İslam’ın doğru anlaşılması için tevhit ve şirk konularını bütün yönleriyle açıklamak 

D. Modern dünyanın itikadî ve düşünsel krizlerine çözüm üretmek 

 
80. Matürîdî kelam ekolünün önemli eserlerinden olup Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd adlı 

eserinin şerhi niteliğindedir. Konuların ele alınışı ve anlatılışı yönünden metodik ve 

sistematik bir özelliğe sahiptir. Hüseyin Atay ve Şaban Ali Düzgün tarafından yayına 

hazırlanmıştır. Söz konusu eser ve müellifi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. et-Temhîd, Bâkıllânî  

B. el-Mevâkıf, Adudüddin el-Îcî 

C. Mefatîhu’l-gayb, Fahrettin er-Râzî  

D. Tabsıratü’l-edille, Ebü’l-Mu’în en-Nesefî  
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81. Hz. Peygamber zamanında Müslümanlar arasında konuşulmayan cevher ve araz 

kavramları sonraki dönemlerde, özellikle tercüme faaliyetleriyle birlikte İslam 

düşüncesinde; felsefe, mantık ve daha geniş bir şekilde kelam terimi olarak kullanılmıştır. 

Ehl-i sünnet ve Mutezile kelamcılarının cevher-araz nazariyesine dayalı bir fizik sistemi 

geliştirmelerindeki ana gaye aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Müslümanların pozitif bilimlere katkısını geliştirmek 

B. Âlemin hâdis olduğunu ve Allah’ın varlığını ispat etmek  

C. Yunan felsefesinin madde tasavvurunu anlamak 

D. İslam düşüncesini yabancı tesirlere karşı korumak 
 

82. Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile kelamına göre İslam dininin temel esasları olarak 

kabul edilen ve “usûl-i hamse” olarak bilinen ilkelerden biri değildir? 
 

A. Tevhîd 

B. Adl 

C. Takdîs  

D. Va’d ve Vaîd 
 

83. İslam düşüncesinde bilginin ne’liği, kaynağı, değeri, dini bilginin mahiyeti gibi konular 

önemli bir mesele olarak tartışılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Matürîdî’ye göre bilgi 

edinme yollarından biri değildir? 
 

A. Akıl 

B. İlham  

C. Duyular 

D. Doğru haber 
 

84. Kelam ilminde insanın fiilleri konusu; insanın sorumluluğu, kader, adalet, irade 

bağlamında tartışılmış ve çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 

insanın iradesi konusunda Matürîdî mezhebinin genel yaklaşımını ifade etmektedir? 
 

A. İnsanın müstakil cüz’i iradesi vardır. Fiiller kazanılmaları (kesb) ve icra edilmeleri 

yönünden insanın, yaratılmaları yönünden ise Allah’ın tesiriyle meydana gelmektedir.  

B. İnsan tam ve mutlak bir iradeye sahiptir ve kendi fiilinin yaratıcısıdır. İnsanın fiillerinde 

Allah’ın hiçbir etkisi yoktur.  

C. İnsanın hiçbir iradesi yoktur. İnsan bir şey yapmaya veya kesbetmeye kadir değildir ve 

fiillerinde mecburdur. İnsanın eylemleri ilahi kaderin kaçınılmaz bir sonucudur.  

D. Kulun fiilini yaratan Allah’tır. Fiilin meydana gelişinde kula verilen hâdis kudretin hiçbir 

etkisi yoktur. 
 

ُِطَباقًاُُيذُِاَلَّ .85 َُكرَّتَ ْيِنُُرُ ف ط ُوُِمنُُْتَ ٰرىَُهلُُْاْلَبَصرَُُفَاْرِجعُُِتَ َفاو تُ ُِمنُُْالرَّْحٰمنَُُِخْلقُُِيفُُِتَ ٰرىَُماَخَلَقَُسْبَعَُسٰمَوات  ث مَُّاْرِجِعُاْلَبَصَر
َُخاِسئًُ ُاْلَبَصر  ُِالَْيَك َقِلْب ُحَُيَ ن ْ َُوه َو ُيرُ سُِا  ayet-i kerimeleri Allah’ın varlığını ispat için getirilen 

delillerden hangisine dayanak teşkil etmektedir? 
 

A. Fıtrat delili 

B. İmkân delili 

C. Ahlak delili 

D. Gaye ve nizam delili 
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86. Bilginin kaynağını sadece deney ve tecrübe ile sınırlar ve tek geçerli bilginin bilimsel bilgi 

olduğunu savunur. Bilginin mümkün olan yegâne nesnesinin olgular olduğunu; metafizik 

ve teolojik düşüncelerin olgusal karşılığı olmayan spekülasyonlardan ibaret olup 

anlamsız olduğunu iddia eder. Çağdaş inanç problemlerinden biri olan bu felsefi akım 

aşağıdakilerden hangisidir? 
  

A. Agnostizm 

B. Pozitivizm 

C. Nihilizm 

D. Septisizm 

 
87. 19. yüzyılın sonlarında İran’da ortaya çıkmış ve daha sonra Hayfa’dan tüm dünyaya 

yayılmıştır. Kurucusu Mirza Hüseyin Ali’dir. İran kültürü ve mehdilik inancından 

etkilenmiştir. 1963’te Umumi Adalet Evi çatısı altında idari bir yapı kurmuşlardır. Bütün 

dinlerin birliğini ve milli, etnik, siyasi vb. bağlılıkların terkedilmesi gerektiğini 

savunurlar. Kazançlarının beşte birini teşkilatlarına vergi verirler. 19 sayısını kutsal 

kabul ederler. Kitab-ı Akdes en önemli kutsal kitaplarıdır. Söz konusu akım 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Hurûfîlik 

B. Kadiyânîlik 

C. Bahâîlik 

D. Yezîdîlik 

 
88. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem zahid ve sufilerine göre tasavvufun gayesi değildir? 

 

A. Dinin hakikatlerini nasslardan değil doğrudan keşf ve ilham yoluyla elde etmek 

B. Dini ve ahlaki açıdan kalbi tezkiye etmek 

C. Nefsi kötülüklerden arındırıp riyazete önem vermek  

D. Dini hükümleri maksat ve hikmetine uygun şekilde yaşamak  

 
89. Aşağıdaki müellif-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

 

A. Haris el-Muhasibî, er-Riâye 

B. Abdülkerim el-Kuşeyrî, Kitâbü’t-tavâsîn 

C. Ebû Nasr es-Serrac, el-Luma 

D. Ebû Talib el-Mekkî, Kûtü’l-kulûb 

 
90. Aşağıdakilerden hangisi nefsin mertebeleri sıralamasında diğerlerine göre daha alt 

derecede yer almaktadır? 
 

A. Nefs-i mardiyye 

B. Nefs-i kâmile 

C. Nefs-i mutmainne 

D. Nefs-i emmâre 
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91. Aşağıdakilerden hangisi mantık ilminde aklın ilkelerinden biri değildir? 
 

A. Deneysellik ilkesi 

B. Özdeşlik ilkesi 

C. Çelişmezlik ilkesi 

D. Üçüncü halin imkânsızlığı ilkesi 

 
92. Aşağıdakilerden hangisi mantık ilminin tanımı açısından yanlıştır? 

 

A. Bilinenden bilinmeyeni elde etmeye yarayan ilimdir. 

B. İnsanın varoluşsal sorunlarına çözüm getiren ilimdir.  

C. Kurallarına uyulduğunda zihni hataya düşmekten koruyan bir sanattır. 

D. Doğru düşünceyi yanlış düşünceden ayırt etme kurallarını öğreten ilimdir. 

 
93. Bir asılda illet olması muhtemel vasıfları ele alarak teker teker eleyip geriye kalan ile 

hüküm verme olarak ifade edilen, Kelam ve Fıkıh Usûlünde yaygın olarak kullanılan 

yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. İn’ikası edille 

B. İstikra 

C. Sebr ve taksim 

D. Kıyas 

 
94. “Din görevlisi ahlakı ile örnek olan kimsedir. Onun en başta görevi, insanların sefaletlerinin 

yanında yaşamak, ister vücutta ister ruhta gözüksün, lâkin her halde ruhu sefalete 

sürükleyecek olan acıların yıktığı varlıklara uzanıp onları yerden kaldırmaktır. Din görevlisi 

ruhların kurtarıcısı, ahlak yaralarımızın doktorudur.” satırlarının yazarı, son devrin 

münevverlerinden, Türkiye'nin Maarif Davası, Yarınki Türkiye, İslam ve İnsan, İsyan 

Ahlakı, Ahlak Nizamı gibi birçok kitabın müellifi; yazar, akademisyen ve mütefekkir 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Nurettin Topçu 

B. Erol Güngör 

C. Cemil Meriç  

D. Hilmi Ziya Ülken 

 
95. Avrupa’ya göçün çok kapsamlı bir şekilde ele alındığı, asimile olmadan entegre olmayı 

başarabilen, Türkiye ile milli-manevi bağlarını koparmadan var olma mücadelesini 

sürdüren bir kuşağın hikâyesinin anlatıldığı, yönetmenliğini Ahmet Üstündağ’ın yaptığı 

ve Diyanet TV ekranlarında yayınlanan belgesel aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Göç’erken 

B. Köklerin Hikâyesi 

C. Yirmibeş 

D. Stockholm Treni 
  

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27nin_Maarif_Davas%C4%B1
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96. 5102   yılı kutlu doğum teması aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Hz. Peygamber, Tevhit ve Vahdet 

B. Hz. Peygamber, Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku 

C. Hz. Peygamber ve İnsan Onuru 

D. Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku 

 
97. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Emevi devletinin yıkılışında rol oynamamıştır? 

 

I. Emevi ailesine mensup kişiler arasında yaşanan iktidar mücadelesi 

II. Şia ve Hariciler gibi İslam düşünce ekollerinin yönetim karşıtı faaliyetleri 

III. Yönetimin üst kademelerinde sonradan Müslüman olmuş kişilere yetkiler verilmesi 

IV. İdarecilerin devleti yönetme noktasındaki zafiyetleri 
 

A. I, II 

B. I, II, IV 

C. Yalnız III 

D. II, III, IV 

 
98. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem Yahudi mezheplerinden biri değildir? 

 

A. Mormonlar 

B. Ferisiler 

C. Sadukiler 

D. Esseniler 

 
99. Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ı oluşturan beş kitaptan biri değildir? 

 

A. Tekvin 

B. Huruc 

C. Levililer 

D. Resullerin İşleri  

 
100. Ülkemizin son dönemde yetiştirmiş olduğu önemli ilim adamlarından biridir. İlahiyat 

fakültelerinde Kelam hocalığı yapmıştır. Yazdığı ve tercüme ettiği birçok eser yanında 

DİA’ya yazdığı 130 madde ve 1000’den fazla maddenin redaksiyonu ile ilim dünyasına 

çok önemli katkılarda bulunmuştur. Nureddin es-Sabuni’nin el-Bidaye fi Usuli’d-Din adlı 

eserini Maturidiyye Akaidi olarak tercüme etmiştir. 10 Mart 2016 tarihinde vefat eden 

ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. M. Zeki Duman 

B. Bekir Topaloğlu 

C. Salih Akdemir 

D. Mevlüt Özler 
 

SINAV BİTTİ 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ… 


