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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
1. Kur’an-ı Kerim’i okuma esnasında nefesle birlikte sesin kesilmesine ne ad verilir?
A) Mahrec				
B) Tefhîm
C) Secavend			
D) Vakıf

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasıyla ilgili değildir?
A) Hz. Osman			
C) Hz. Ebubekir			

B) Zeyd b. Sâbit
D) Huzeyfe b. el-Yemân

3. Aşağıdakilerden hangisi sûrelerin Mushaf’taki şekliyle sıralanması hakkında ortaya atılan görüşlerden değildir?

A) Sahabenin içtihadına dayanmaktadır.
B) Nüzul sırası esas alınarak yapılmıştır.
C) Bir kısmı Hz. Peygamber, diğer kısmı ise sahabe tarafından yapılmıştır.
D) Allah’tan aldığı bilgiye dayanarak Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.

4.

I- Bal arısı
II- Süs
III- Ölçüde ve tartıda hile yapanlar
Türkçe anlamı verilmeyen sûre ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankebût		

5.

B) Nahl		

C) Mutaffifin		

D) Zuhruf

ayet-i kerimesindeki

kelimesi hangi anlama

gelmektedir?
A) Cahil		

B) Kovulmuş 		

C) Üfürükçü		
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6.

IIIIIIAşağıdakilerden hangisi verilen ayetlerden birinin meali değildir?
A) İnsan gerçekten ziyandadır.
B) Artık insan neden yaratıldığına bir baksın.
C) Gerçek şu ki insan ille de azgınlaşmaktadır.
D) O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olur.

7. Fetih sûresindeki ayet-i kerimelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
IIIIII-

IV-

A) III - I - IV - II			
C) I - IV - II - III			

B) IV - III - I - II
D) IV - I - II - III

8. Alak suresindeki ayet-i kerimelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
IIIIIIIVVA) V - III - II - I - IV			
C) IV - II - V - III - I			

B) II - V - I - IV - III
D) V - III - I - IV - II
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B

9. Nebe’ suresindeki ayet-i kerimelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
IIIIIIIVVA) IV - II - I - III - V			
C) III - V - I - II - IV			

B) IV - III - II - V - I
D) II - IV - III - V - I

10. Hucurât suresindeki
ayet-i kerimesi aşağıdakilerden hangisiyle devam eder?

A)
B)
C)
D)

11. Kâria suresindeki

ayet-i kerimesinden sonra aşağıdakilerden hangisi

gelmektedir?
A)

		B)

C)

		D)
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12. Yâsin suresindeki

ayet-i kerimesi

aşağıdakilerden hangisiyle devam etmektedir?

A)

B)

C)

D)

13. Kıraat-ı Âsım’a göre
A) İşmam		

kelimesinde hangi tecvid kuralı uygulanır?
B) Sekte		

C) Teshîl		

D) İmale

14. Çıkış yerleri aynı, sıfatları farklı olan harflerin yan yana gelmesi hâlinde uygulanan idğama ne ad
verilir?

A) İdğam-ı şemsiyye			
C) İdğam-ı mütekaribeyn		

B) İdğam-ı bilâğunne
D) İdğam-ı mütecaniseyn

15. Dil ucunun, iki alt ön dişlerin uçlarına yaklaştırılmasıyla çıkarılan, safir sıfatı olan ve ince okunan harf
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

		

B)

		C)
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16.

kelimesindeki

nasıl okunur?

A) Sadece kalın			
C) Kalın veya ince			

17.

B) Sadece ince
D) Sekte ile

ifadesinde altı çizili kısımda hangi çeşit idğam vardır?
A) İdğam-ı tâm			
C) İdğam-ı misleyn			

18.

ibaresinde

B) İdğam-ı nâkıs
D) İdğam-ı kebîr

harfi vasıl hâlinde nasıl okunur?

A) Kasr ile				
C) Sükun ile			

B) Med ile
D) İhtilas ile

19.
ifadesinde

20.

kelimesinde vakıf yapıldığında hangi şekilde okunur?

A)

cezimli olarak

B)

harfi hazfedilerek

C)

harfi kendi harekesi ile

D)

harfi med harfine dönüştürülerek

kelimesinde Kıraat-ı Âsım’ın Hafs rivayetine göre hangi tecvid kuralı vardır?
A) İzhar-ı kameriye			
C) Medd-i lâzım			

B) Medd-i tabii
D) İmâle
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21. “Biz kıyamet günü adalet terazileri kurarız.

26. Dünyanın gidişatının planlı olmadığını, meçhul

Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez.” ayetinde bahsedilen adalet terazisinin
adı nedir?
A) Sırat		
C) Mizan		

bir geleceğe doğru sürüklendiğimizi, bu gidişatta Yüce Allah’ın bilgisinin ve takdir yetkisinin bulunmadığını ileri süren kişinin inanç
problemi en çok hangi konudadır?

B) A’raf
D) Saîr

A) Melekler
C) Ruh		

22. “Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadı-

27.

ğımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi tüketip bitiren
ancak ve ancak zamandır.” ayet-i kerimesinde aktarılan sözün sahipleri hangisini inkar
etmektedir?
A) Rızık		
C) Tenasüh

B) Kaza ve kader
D) Ölüm

I- Seyyidülmelâike
II- Rûhulkudüs
III- Melekülmevt
IV- Rûhulemin
Yukarıdakilerden hangileri Cebrail’in isimlerindendir?

B) Ahiret
D) Ecel

A) I - II - III - IV
C) II - III - IV

B) II - III
D) I - II - IV

23. İnsan hayatı ve canlılar için belirlenmiş süreyi
ve bu sürenin sonunu ifade eden kavram
hangisidir?
A) Ecel		
C) Kaza		

28. Aşağıdakilerin hangisinde ahiret hâlleri dışında bir husus yer almaktadır?

B) Berzah
D) Kıyamet

A) Haşir - Havuz - Mizan
B) Hesap ve Sual - Sırat - A’raf
C) Ba’s - Haşir - Ölüm - Hesap ve Sual
D) Ba’s - Haşir - Amel defterlerinin dağıtılması Havuz

24. Aşağıdakilerden hangisi cennette yer almaz?
A) Bal ırmakları
B) Halis ipekten elbiseler
C) Gölgeler altında tahtlar
D) Zakkum ağacının meyveleri

29. Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmalarını ifade eden sıfat hangisidir?
A) Fetanet		
C) İsmet		

B) Sıdk
D) Emanet

25. “İş konusunda onlarla müşavere et. Kararını
verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven.
Çünkü Allah kendine dayanıp güvenenleri
sever.”

30. “Ehl-i kıbleden olup da günah işleyen kimseyi

bundan dolayı tekfir etmeme” prensibi için aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?

Aşağıdakilerden hangisi ayeti kerimede doğrudan tavsiye edilen bir husustur?
A) İnfak		
C) Tevekkül

A) Ateistlerin mümin kabul edilmesi
B) Kıblenin dinî bir şiar sayılmaması
C) Büyük günah işleyenin mümin kabul edilmesi
D) Baskı altında din değiştirenin mümin sayılmaması

B) İffet
D) Terviye
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31. Hadis kitaplarının “enbiya, iman, tevhid, cen-

35. Allah’ın varlığını ispatta “fıtrat delili”ne temel

net, cehennem, kader, kıyamet” gibi bölümleri
en çok hangi ilim dalıyla ilgilidir?
A) Tarih		
C) Akaid		

teşkil eden olgu hangisidir?

A) Sonradan olanların faniliği
B) Kainatın yaratılışındaki ahenk
C) Doğuştan gelen inanma yeteneği
D) Yaratılmışların başkasına muhtaçlığı

B) Tefsir
D) Fıkıh

32. “Her kim mümin olarak iyi işler yaparsa, artık

36.

o, ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar.” ayet-i kerimesinden hareketle
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İyi işler yapana mümin denir.
B) Amelin geçerliliği imana bağlıdır.
C) İman ile günah yan yana bulunmaz.
D) Hakkı çiğnenen kişi mümin değildir.

I- et-Tevvâb
II- el-Hâlık
III- el-Gafûr
IV- el-Mümît
V- el-Musavvir
Allah Teâlâ’nın yukarıdaki isimlerinden hangileri yalnızca insanları ilgilendirmekte, tecellileri yalnız insanlara dönük olmaktadır?
A) I - III		
C) II - IV		

B) I - III - IV
D) II - III - V

33. “Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman

‘Allah’a inandık ve O’na ortak koştuğumuz
şeyleri inkâr ettik’ derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah’ın kulları hakkında süregelen kanunu budur. İşte kâfirler burada hüsrana
uğramışlardır.” ayeti kerimesinde sözü edilen
imanın geçersiz olma nedeni nedir?

37. “Şunu iyi bilin ki, üzerinizde bekçiler, değerli

yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı
bilirler.” anlamındaki ayet-i kerimede bekçi ve
yazıcı olarak sözü edilenler kimlerdir?
A) Hamele-i Arş
C) Rıdvan ve Mâlik

A) Şirkten önce yapılması
B) Hür bir iradeyle yapılması
C) Ümit kesme (ye’s) durumunda gerçekleşmesi
D) Korku ve ümit arasındaki dengeyi sağlayamaması

B) Münker ve Nekir
D) Kirâmen Kâtibîn

38. Aşağıdakilerden hangisi akâid ilminde kutsal
kitaplar için kullanılan bir kavram değildir?

A) Semâvî kitaplar
C) Hurûfî kitaplar

34. Yüce Allah’ın bir şeyi sevmesine ve ondan

hoşnut olmasına, onu insana emretmesine
teşrîî irade denir.

B) İlâhî kitaplar
D) Münzel kitaplar

Buna göre hangisi teşrîî irade ile ilgilidir?
A) Adalet ilkesi
B) Terazinin hareketi
C) Rüzgârın ölçülü esmesi
D) Yıldızların hep aynı yörüngede hareket etmesi

39. Kutsal kitaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Kur’an bize tevatür yoluyla gelmiştir.
B) Zebur, İncil’i tamamlamak üzere gönderilmiştir.
C) Kur’an önceki kitapları tasdik ettiği gibi bazı
hükümlerini de ortadan kaldırmıştır.
D) Bugün için elimizde Hz. İbrahim’in sahifelerinden hiçbir şey kalmamıştır.
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40. Hz. İsa’nın çamurdan kuş yapıp ona üflediği

44. Mekkeliler umre için aşağıdaki yerlerden han-

zaman Allah’ın izniyle kuşun canlanması ve
uçması gibi olayları niteleyen en uygun kavram hangisidir?
A) Mucize		
C) Keramet

gisinde ihrama girebilirler?

A) Mina’da
B) Arafat’ta
C) Mescid-i Haram’da
D) Harem dâhilindeki evlerinde

B) Meûnet
D) İlham

41. “İhtilaf-ı metâli’” kavramı ile ilgili olarak aşağı-

45. Mîkat ile Harem arasındaki bölgeye hangi isim

dakilerden hangisi yanlıştır?

verilir?

A) Ayın doğuş yer ve vakitlerinin farklılığına denir.
B) Hanefi mezhebine göre ihtilaf-ı metâli’ye itibar
edilmez.
C) Şafiî mezhebine göre ihtilaf-ı metâli’ye itibar
edilir.
D) Güneşin doğuş yer ve vakitlerinin farklılığına
denir.

A) Âfâk		
C) Hill		

46. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Hanefilere göre, teşrik günlerinde umre yapmak mekruhtur.
B) Şâfiîlere göre, hac yapmayanların teşrik günlerinde umre yapması mekruhtur.
C) Şafiîlere göre, haccını tamamlayanlar veda
tavafından önce umre yapamazlar.
D) Ramazanda Harem bölgesinde bulunanların
umre yapması vaciptir.

42. Hanefilere göre Ramazan orucuna ve nafile

oruçlara niyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Güneş battıktan sonra oruca niyet edilebilir.
B) İmsakten sonra o günün orucuna niyet etmek
caiz değildir.
C) Oruca niyet ettikten sonra imsak vaktine kadar
yemek caiz değildir.
D) Ramazan orucuna öğleden sonra niyet etmek
caizdir.

47. Kurbanla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi
doğrudur?

A) Deve dahil büyükbaş hayvanlar iki yaşını doldurmaları hâlinde kurban edilebilir.
B) Semiz oğlak, bir yaşındakilerle aynı olması
hâlinde altı ayını tamamlarsa kurban edilebilir.
C) Kurban sahibi kestiği kurbanın üçte birini yoksullara dağıtmak zorundadır.
D) Vasiyeti bulunan ölmüş kimse için kesilen kurbanın etinin tamamı fakirlere dağıtılır.

43. Fakihler; “Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği
yerlerde oruç süresi, buralara en yakın normal
bölgelere göre belirlenir” hükmüne, aşağıdaki
hangi usulü uygulayarak varmışlardır?
A) Kıyas		
C) Takdir		

B) Muhassab
D) Meş‘ar-i haram

B) İcmâ
D) İstıshab

48. Kurban kesmeyi adayan bir kimsenin kestiği

kurbandan aşağıdakilerden hangisi yiyebilir?
A) Kızının kızı
C) Zengin komşusu
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D) Annesinin babası
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49. Yaptığı işin veya söylediği sözün aksi çıkması

54. Hanefi mezhebine göre, gusül ile ilgili aşağı-

hâlinde, Şafiî olan bir kimsenin yaptığı yeminlerin hangisinde keffâret gerekmez?

daki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Vallahi bu akşam size misafirliğe geleceğim.
B) (Kitabı kendisi aldığı halde) vallahi ben o kitabı
görmedim.
C) Senin dükkanına girersem yemin keffâreti
üzerime vacip olsun.
D) Ben o kitabı masanın üstüne koyduğumu
hatırlayarak, vallahi demiştim.

55. Aşağıdakilerden hangisi revâtib sünnetlerden

50. Aşağıdakilerden hangisi fıkıhta keffaret çeşit-

biridir?

lerinden biri değildir?
A) Keffaret-i zünüb
C) Keffaret-i katl

A) Teheccüt namazı
C) Terâvih namazı

B) Keffaret-i halk
D) Keffaret-i zıhâr

51. Aşağıdaki kavramlardan hangisi sadece hakiki
kirliliği ifade etmektedir?
A) Hades		
C) Rics		

A) Diş dolgusu, kaplama ve izalesi güç boyalar
gusle mani değildir.
B) Ağır kaldırma sebebiyle meni gelmesi guslü
gerektirir.
C) Guslü gerektiren hâller, necasetten tahâret
konusu içerisinde ele alınır.
D) Gusle niyet etmek vaciptir.

B) Kuşluk namazı
D) Evvabin namazı

56. Aşağıdaki durumların hangisinde sehiv secdesi gerekmez?

A) Fatiha’dan önce yanlışlıkla bir sure okunması
B) Ka’de-i ûlânın/birinci oturuşun terk edilmesi
C) 1. ve 2. rekatta zammı surenin terkedilmesi
D) Rükû tesbihatının terkedilmesi

B) Habâis
D) Necaset

52. Aşağıda verilenlerden hangisi abdesti bozan

57. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

durumlardan biridir?

A) Namazda uyuklamak
B) Ağız dolusu kusmak
C) Tırnak kesmek
D) Ağlamak

A) Sübha: Sübhâne rabbiye’l-azîm
B) Tesmî‘: Semiallahü limen hamideh
C) Tahmîd: Allahümmerabbenâ leke’l-hamd
D) Teavvüz: Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm

53. Hanefilere göre, hayız-nifas hâlindeki kadın

58. Hanefilere göre aşağıdakilerin hangisinde

ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

zekât gerekir?

A) Rehin olarak verilen malda
B) Borca karşılık tutulan malda
C) Henüz kabzedilmemiş mehirde
D) Satın alınıp da teslim alınmamış malda

A) Namaz kılar ve oruç tutabilir.
B) Dua niyetiyle de olsa Fatiha okuyamaz.
C) Oruçlarını değil, namazlarını kaza eder.
D) Cezayı gerektirmekle birlikte tavafı geçerlidir.

10

B

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
59. Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi,

63. Bedir Savaşı sonrası esirlerle ilgili yaşananlar

zekatta tam mülkiyet şartını oluşturan unsurlardan biri değildir?

hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nadr b. Hâris af dilemiş ve fidyesiz olarak
serbest bırakılmıştı.
B) Müslümanlar, esirlerin yemek ihtiyacını kendi
ihtiyaçlarına tercih edecek kadar merhametli idi.
C) Hz. Peygamber’in damadı Ebü’l-Âs esir
düşünce, eşi Zeyneb fidye olarak bir kolye
göndermişti.
D) Okur-yazar olan esirler on Müslüman çocuğa okuma yazma öğretme karşılığı serbest
bırakılmıştı.

A) Malın, sahibinin elinde bulunması
B) Malda başkasına ait bir hakkın bulunması
C) Tasarruf hakkının sahibinde olması
D) Malın menfaatinin mâlikine ait olması

60. Şafii mezhebine göre fıtır sadakası konusunda
aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?

A) Fıtır sadakası sünnet-i müekkededir.
B) Ramazan bayramının birinci günü fecrin doğuşu ile vacip olur.
C) Mükellefin bulunduğu bölgede en çok tüketilen
gıda maddelerinden ödenmelidir.
D) Ramazan ayının başlangıcından itibaren ödenebildiği gibi, daha önce de ödenebilir.

64. Hendek Gazvesine “Ahzâb Gazvesi” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaşın gerçekleştiği bölgenin isminin “ahzâb”
olması
B) Farklı grupların bir araya gelerek Müslümanlara saldırmış olması
C) “Ahzâb” kelimesinin Arapça’da “hendek” anlamına gelmesi
D) Hendek kazılırken kullanılan küreklere “ahzâb”
denilmesi

61. Mescid-i Nebî hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İçerisinde Suffe denilen bir yer vardır.
B) Arsası Medineliler tarafından bağışlanmıştır.
C) Başlangıçta kıblesi Kudüs’e doğru yapılmıştır.
D) İslam toplumu ve kurumsallaşmasının simgesidir.

65. Hicretin 6. yılında umre maksadıyla yola çıkan
Müslümanların Mekke’ye girmelerine izin
verilmeyince, Rasûlullah Mekkeli müşriklerle
görüşmek üzere elçi olarak kimi gönderdi?
A) Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Osman

62. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de kurumsal

B) Hz. Ömer
D) Hz. Ali

bir yapının oluşumu ve gelişimi yolunda atılan
ilk adımlardan birisi değildir?
A) Medine Sözleşmesi
B) Ensar-Muhacir muâhâtı
C) Mescid-i Nebevi’nin inşası
D) Komşu ülkelere elçiler gönderilmesi

66. Hudeybiye Antlaşması hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Müslümanların çok ağırına gitmiş ama olumlu
gelişmelere vesile olmuştur.
B) Kureyşlilerin Müslümanları resmen tanıdığı
diplomatik bir başarıdır.
C) Hayber Yahudileri ile Mekkelilerin ittifakını
güçlendirmiştir.
D) Mekke’nin fethine zemin hazırlamıştır.
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67. Hz. Peygamber’in Mekke Fethine karar verme-

71. Uhud Savaşı söz konusu olduğunda Müs-

sinin asıl nedeni nedir?

lümanlar açısından aşağıdaki hususlardan
hangisi belirleyici olmaz?

A) Memleketine kavuşma arzusu
B) Hicaz bölgesine hakim olma arzusu
C) Mekke’nin Taif yolunda engel oluşturması
D) Hudeybiye Antlaşmasının iki yıl sonra bozulması

A) İstişare		
C) Menfaat kaygısı

72. Hz. Peygamberle yaptıkları anlaşmayı bozan

68. “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kim-

se, komşusunu incitmesin. Allah’a ve ahiret
gününe iman eden kimse, misafirine ikramda
bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden
kimse, ya iyi bir şey söylesin ya da sussun.”
Aşağıdakilerden hangisi, tercümesi verilen hadisin işaret ettiği ilkeler arasında yer almaz?
A) Komşu hakkının önemi
B) Ahiret’e imanın farziyyeti
C) Misafire ikramın değeri
D) İman-ahlâk bağlantısının vazgeçilmezliği

Kureyzaoğulları, kendileri hakkında verilecek
hükümle ilgili hangi sahabinin hakemliğine
razı olmuşlardır?
A) Abdullah b. Mesud
C) Sa’d b. Muaz

B) Said b. Zeyd
D) Übey b. Ka‘b

73. Resûlullah’ın vefatı hakkında aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vefat ettiği gün defnedildi.
B) Kabrini Ebû Talha kazmıştı.
C) Cenazesi Hz. Ali tarafından yıkandı.
D) Son nefesinden önce namaza devam etmeyi
tavsiye etmişti.

69. Aşağıdakilerden hangisine Hz. Peygamber

tarafından davet mektubu gönderilmemiştir?
A) Habeşistan kralı
C) Mısır mukavkısı

B) Şöhret tutkusu
D) Sabır ve itaat

B) İran kisrası
D) Şam valisi

74. Cahiliye dönemine ait aşağıdaki isim ve terimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

70. “Doğruluk - iyilik - cennet: Sıddîklardan olmak

A) Mevlâ: Efendi veya azat edilen köle
B) Eyyâmü’l-Arab: Arapların panayır günleri
C) Muallakât-ı Seb’a: Kâbe duvarındaki yedi askı
D) Buâs: Evs ve Hazreç arasında geçen savaşlar

/ Yalan - kötülük - cehennem: Yalancılardan
olmak” şeklinde formüle edilebilecek hadisinde Hz. Peygamber, hangi ana konunun üzerinde durmaktadır?
A) Kader ve kaza inancı
B) Kıyamette insan grupları
C) Tevbenin anlamı ve gereği
D) Davranışların karaktere dönüşümü

75. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in

gençlik döneminde başından geçen olaylardan birisi değildir?
A) Akabe biatlaşması
B) Bahîra ile tanışması
C) Hilfu’l-fudûl’e iştirak etmesi
D) Dördüncü Ficar Savaşı’na katılması
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76. İlk Müslümanlar hakkında hangisi söylenemez?
A) Toplu hâlde ibadet edemiyorlardı.
B) Buluşmak için Dârü’l-Erkam’ı kullanıyorlardı.
C) Aralarında nüfuzlu ailelerin çocukları da vardı.
D) Genellikle orta yaş ve üstündekilerden oluşan
bir gruptu.

80. Aşağıdakilerden hangisi Medineli Yahudi kabilelerinden biri değildir?
A) Benî Kurayza
C) Benî Sa’d

B) Benî Kaynuka
D) Benî Nadîr

77. Alenî davet emriyle Allah Rasûlü aşağıdakilerden hangisini yapmadı?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) Taif’e gitti.
B) Önce yakın akrabalarını davet etti.
C) Panayırda çadırları gezerek İslam’ı anlattı.
D) Arafat’ta bütün Mekkelilere seslenen bir konuşma yaptı.

78.

I- Putperestliğin yıkılmasıyla dini bakımdan
üstünlüklerini yitireceklerdi.
II- Maddi gelirlerinde azalma olacaktı.
III- Atalarına yapılmış bir hakaret olarak görüyorlardı.
IV- Yahudi ve Hıristiyan kabilelerden çekiniyorlardı.
V- Yeni dinin kurallarını çok sıkı ve zorlayıcı
buluyorlardı.
VI- Toplum düzeninde değişiklik olması otoritelerini sarsacaktı.
Yukarıdakilerden hangileri Mekkeli müşriklerin
İslam’a ciddi anlamda tepki göstermelerinin
sebeplerinden değildir?
A) I - III		
C) IV - V		

B) II - IV
D) III - VI

79. Allah Rasûlü’ne hicret yolculuğunda yardımcı

olan isimler aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Esma- Sa’d b. Muâz
B) Esma- Abdullah b. Üreykıt
C) Sa’d b. Muâz- Abdullah b. Üreykıt
D) Âmir b. Füheyre- Abdullah b. Mes’ud
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

25 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILAN
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINAVI
1. GRUP: KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
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