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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektro-

nik	iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	
etmeniz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kop-
ya	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	imzala-

yınız.
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 yapı-
lan 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	dı-

şarı	çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
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1.   (Duha, 2).

Yukarıdaki ayetin meali aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kararıp sakinleştiğinde geceye andolsun
B) Şimşek çaktığı zaman geceye andolsun
C) Karanlığı gittiği zaman geceye andolsun
D) Gecenin aydınlığına andolsun

2.  

(Me’âric, 4)

Yukarıdaki ayetin meali aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Melekler ve Ruhlar ona bin elli yılda ulaşır.
B) Melekler ve Ruhlar onun katından elli bin yılda 

iner.
C) Melekler ve Ruh ona ölçüsü elli yıl olan bir 

günde ulaşır.
D) Melekler ve Ruh ona süresi elli bin yıl olan bir 

günde yükselir.

3.  “Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca 
karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sıra-
sında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve 
……… yoktur.” (Bakara, 197)

Yukarıda verilen ayet mealini tamamlayan 
cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tıraş olmak B) Elbise giymek 
C) Tartışıp çekişmek D) Ava işaret etmek

4.  

(Maide, 89)

Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi gelmelidir?

A)   B) 

C)   D) ِ

5.  Ayet-i Kerime’de geçen “Dediler ki: ‘Rab-
bimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi 
bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan 
edenlerden oluruz.’” (A’raf, 23) mealindeki söz 
kimlere aittir?

A) Havariler
B) Musa-Harun
C) Adem- Havva
D) Hz. Yusuf’un kardeşleri

6.  “İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki, 
senden sonra gelenler için bir ibret olsun! 
İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin 
bilincinde değildirler.”

Ayet mealinde söz konusu edilen kişi kimdir?

A) Firavun  B) Kârûn
C) Hâmân  D) Bel’am

7.  “O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın 
nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamaz-
sınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, 
…….”

Yukarıdaki ayet mealini tamamlayan ifade 
hangisidir? 

A) Çok yalancıdır. B) Çok nankördür. 
C) Çok fasıktır. D) Çok kibirlidir.
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8.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e 
(a.s.) vahyin geliş şekillerinden biri değildir?

A) Rüya yoluyla bildirilir.
B) Yazılı levhalar hâlinde bildirilir.
C) Vahiy meleği Cebrâil insan şekline girerek gelir.
D) Söz kalbe ve zihne doğrudan veya Rûhu’l-

kudüs (Cebrâil) aracılığıyla iletilir.

9.  Peygamberimizin (a.s.) ‘Ahmed’ isminin geçti-
ği sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vâkıa  B) Muhammed
C) Saf  D) Fetih

10.   (Fecr, 19)

Yukarıdaki ayetin meali aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ekinleri bol bol yiyorsunuz.
B) Geçmiş kültürleri tüketiyorsunuz.
C) Mirası helal yollardan yiyorsunuz.
D) Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz.

11.   

 (Ahzab, 45-46)

Yukarıda Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetlerin-
de Peygamberimizin vasıfları sayılmaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu vasıflar arasında 
yer almamaktadır?

A) Abid olması
B) Uyarıcı olması
C) Tanık/Şahit olması
D) Çağırıcı/Davetçi olması

12.   kelimesinde hangi tecvid kuralı uygu-
lanır?

A) İdğam-ı mütekaribeyn
B) İdğam-ı mütecaniseyn
C) İdğam-ı misleyn
D) Kalkale

13.   ayetinde sakin mimden 
sonra hangi tecvid kuralı uygulanır?

A) İdğam misleyn bila ğunne
B) İdğam misleyn mealğunne
C) İzhar
D) İhfâ

14.   ayetinde  üze-
rinde vakıf yapılırsa altı çizili kelimeler nasıl 
okunur?

A) İdğam mütecaniseyn uygulanır.
B) İdğam mütekaribeyn uygulanır.
C) İdğam misleyn uygulanır.
D) İdğam uygulanmaz.

15.  Hz. Şuayb’in kızı Kur’an’da hangi özelliğiyle 
övülmektedir?

A) Zekasıyla
B) Utangaçlığıyla 
C) İyi bir eş olmasıyla
D) Hanım bir çoban olmasıyla 

16.  Ayet-i Kerime’de “Allah’ın rahmetinden ümi-
dinizi kesmeyiniz” mealinde geçen söz hangi 
peygambere aittir?

A) Yakub  B) Nuh
C) İbrahim  D) Lut
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17.   ayeti hangi surede yer 
almaktadır?

A) Hadîd  B) Neml
C) Zâriyât  D) Vâkı’a

18.   

Ayet-i Kerime’de boş bırakılan yere hangi 
ifade gelmelidir?

A)  B) 

C)  D) 

19.  

ayeti aşağıdakilerden hangi kelime ile devam 
etmelidir?

A)  B) 

C)  D) 

20.  Ayet-i Kerime’de geçen “Bugün size kınamak 
yok/Bu gün yaptıklarınız yüzünüze vurulmaya-
cak” mealindeki söz hangi peygambere aittir?

A) Zekeriyya B) Yusuf
C) İbrahim  D) Eyyub

21.   ayeti hangi 
sûrede yer almaktadır?

A) Mümtehine B) Talak 
C) Teğâbün D) Haşr

22.  Hz. Peygamberin Kuranı ezberlemesi nasıl 
gerçekleşmiştir?

A) Sahabilerden hafız olanları dinleyerek
B) Yazılı kürek kemiklerinden okuyarak
C) Cebrâil’in getirdiği vahyi okuyarak 
D) Mushaftan okuyarak 

23.  “Allah size ........ diler, ........dilemez…” (Baka-
ra, 185). 

Yukarıdaki ayet mealinde boş bırakılan yerlere 
sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A) Kolaylık-güçlük B) Cennet-cehennem
C) Sevap-günah D) Hayır-şer

24.  Aşağıdaki kadınlardan hangisinin ismi 
Kur’an-ı Kerim’de açıkça zikredilmektedir?

A) Hz. Hatice B) Hz. Fatıma
C) Hz. Zeyneb D) Hz. Meryem

25.  Müslümanların, gerek Hz. Peygamber’e karşı, 
gerek kendi aralarında uymaları gereken 
bazı görgü ve ahlak kurallarını konu edi-
nen, Türkçe’de adı “odalar” anlamında olan 
sûrenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mürselat B) Hucurat
C) Teğabün D) Saffat

26.  Müessirden esere ya da kanunlardan hadisele-
re götüren delile (tümdengelim) ne ad verilir?

A) Burhan-ı Rasul B) Burhan-ı İnnî
C) Burhan-ı Temânu’ D) Burhan-ı Limmî
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27.  Ehl-i Sünnet inancına göre “insanın fiilleri” 
konusunda aşağıdakilerden hangisi isabetli 
görülmez?

A) İnsan, iradeli fiillerini kendisi yapar.
B) İnsan fiillerinde cüz’i iradenin rolü yoktur.
C) İnsanın fiillerinin yaratıcısı da Allah (c.c.)’tır.
D) İnsan, ıztırârî fiillerinden manen sorumlu değildir.

28.  Aşağıdakilerden hangisi dinin sözlük anlamla-
rından biri değildir?

A) Cemaat  B) Mükâfat
C) Ferman  D) Saltanat

29.  Dinlerin tasnifi ve örneklemeleriyle ilgili aşağı-
daki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Tek tanrılı dinler - Yahudilik
B) Düalist (iki tanrılı) dinler - Şintoizm 
C) Tanrı konusunda açık ve net olmayan dinler - 

Budizm
D) Çok tanrılı dinler - Eski Yunan, Roma ve Mısır 

dinleri

30.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i diğer 
kutsal kitaplardan ayıran özelliklerden biri 
değildir?

A) Kur’an, zamanın ve olayların akışına göre 
ayetler ve sureler hâlinde inmiştir.

B) Kur’an diğer din mensupları arasındaki ihtilaf-
ları çözüme kavuşturur.

C) Kur’an’ın bazı hükümleri neshedilmiştir.
D) En son ilahi kitap Kur’an’dır.

31.  Fıtır sadakasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Şafiilere göre kıymet/para olarak ödenebilir.
B) Hanefilere göre buğdaydan yarım sa’ ödenir.
C) Hurma ve kuru üzümden bir sa’ olarak verilir.
D) Hanefilere göre kıymet/para olarak ödenebilir.

32.  Aşağıdakilerden hangisi hac aylarından birisidir?

A) Muharrem B) Şaban
C) Receb  D) Şevval

33.  Aşağıdakilerden hangisi mîkât mahallerinden 
biri değildir?

A) Zülhuleyfe B) Karnü’l-menazil
C) Ten’im mescidi D) Cuhfe

34.  “Hervele” aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

A) Sa’y  B) Tavaf
C) Taşlama D) Vakfe

35.  Hanefilere göre mîkât mahallini ihramsız ola-
rak geçen kişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Ten’ime giderek ihrama girer.
B) Ceza olarak bedene kesmesi gerekir.
C) En yakın mîkât mahalline giderek ihrama girer 

ve umre veya haccını yapmaya başlar.
D) Bulunduğu yerde ihrama girer ve ceza ödeme-

si de gerekmez.

36.  “Remel” aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

A) Taşlama B) Sa’y
C) Vakfe  D) Tavaf

37.  Müzdelife vakfesiyle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?

A) Şafiilere göre cem-i te’hir vaciptir.
B) Müzdelife’de gecelemek sünnettir.
C) Hanefilere göre cem-i te’hir sünnettir.
D) Vakfeyi Muhassır vadisinde yapmak gerekir.
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38.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Udhiyye=Kurban bayramında ibadet niyetiyle 
kesilen hayvan

B) Akika=Çocuğun doğumu nedeniyle kesilen 
hayvan

C) Bedene=Hacda kesilen küçükbaş hayvan
D) Hedy=Harem’de kesilen kurban

39.  Kurbanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Altı ayını tamamlamış keçi, bir yaşındaki kadar 
gösterişli ise kurban edilebilir.

B) Sığır ve manda cinsi hayvanların iki yaşını 
doldurmuş olması gerekir.

C) Sığır ve manda cinsi hayvanlar yedi kişi adına 
kurban edilebilir.

D) Koyun ve keçi bir kişi adına kurban edilebilir.

40.  Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Zenginin kurbanı kesilmeden önce kaybolursa, 
yerine başka bir hayvanın kesilmesi gerekir.

B) Fakirin kurbanı kesilmeden önce ölürse, yerine 
başka bir hayvanın kesilmesi gerekir.

C) Hanefilere göre kurbanda ortakların tamamı-
nın ibadet niyetiyle kesmesi gerekir.

D) Şafiilere göre kurbanda ortakların ibadet niyeti 
taşıması şart değildir.

41.  Aşağıdakilerden hangisi keffaret çeşitlerinden 
biri değildir?

A) Hacda tıraş olma keffareti
B) Adam öldürme keffareti
C) Iskat-ı salat keffareti
D) Oruç keffareti

42.  Yeminle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Yemin, Allah’ın isim ve sıfatlarından biriyle 
yapılır.

B) Vallahi, Tallahi ve Billahi sözleriyle yemin 
yapılabilir.

C) “Yemin ederim”, “and olsun” gibi sözler yemin 
sayılır.

D) “Allah şahit” sözüyle yemin edilmez.

43.  “Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış 
bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere 
yapılan yemindir.”

Hanefilere göre, yukarıda tarif edilen yemin çe-
şidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Lağv yeminidir, keffaret gerektirmez. 
B) Gamus yeminidir, keffaret gerektirmez.
C) Mün’akid yemindir, keffaret gerektirir.
D) Şartlı yemindir, şart koşulan şeyi gerektirir.

44.  Aşağıdakilerden hangisi temiz ve temizleyici 
kabul edilen sulardandır?

A) Ma-i müstamel 
B) Eşek ve katırın artığı 
C) Koyun, keçi ve devenin artığı 
D) Doğan, şahin, kartal ve çaylak gibi yırtıcı kuş-

ların artığı 

45.  Mestler üzerine mesh müddeti ne zaman başlar?

A) Mestler abdestli olarak ayağa giyildikten son-
raki ilk hadesi takiben

B) Mestlerin ayağa giyilmesinden sonra alınacak 
ilk abdestten itibaren

C) Mestler ayağa giyildiği andan itibaren
D) Abdest alınmasından hemen sonra
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46.  Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru 
bir hükümdür?

A) Kazası olan kişi hiçbir nafile namaz kılamaz.
B) Kaza ile meşgul olmak nafile kılmaktan evladır.
C) Kazası olan kişi beş vakit namazın sünnetleri-

ni kılamaz.
D) Beş vakit namazın sünnetleri hem kaza hem 

de nafile niyetiyle kılınır.

47.  “Fâite” kavramını aşağıdakilerden hangisi 
karşılar?

A) Kerahet vakitleri
B) Sünnetlerin kazası
C) Namazı bozan hususlar
D) Vaktinde kılınmayan farz namazlar

48.  Kıbleden kaç derecelik sapma namazı bozar?

A) 26 derece sağa veya sola
B) 36 derece sağa veya sola
C) 40 derece sağa veya sola
D) 46 derece sağa veya sola

49.  Şafiilere göre dört rekatlı farz namazların 
bütün rekatlarında Fatiha okumanın hükmü 
nedir?

A) Mubah  B) Sünnet
C) Farz  D) Müstehap

50.  Aşağıdaki vakitlerin hangisinde kaza namazı 
kılınmaz?

A) Akşam ile yatsı namazları arasında
B) Sabah namazının farzından sonra
C) İkindinin farzından sonra
D) Güneşin batma zamanı

51.  Şafiilere göre sehiv secdesi ne zaman yapılır?

A) Selamdan önce
B) Selamdan sonra
C) Sağa selamdan sonra
D) Selamdan önce yapılması efdal; selamdan 

sonra yapılması caizdir

52.  Namazda sehiv secdesi gerektiren birden 
fazla fiil işleyen kişi aşağıdakilerden hangisini 
yapar?

A) Namazı iade eder.
B) Bir sehiv secdesi yapar.
C) Kaç defa yanıldı ise o sayıda sehiv secdesi 

yapması gerekir.
D) Kaç defa yanıldı ise o sayıda sehiv secdesi 

yapması efdaldir.

53.  Kefen-i kifâye nelerden oluşur?

A) Lifâfe
B) Kamis, izar, lifafe
C) İzar, lifafe ve kadın için başörtüsü
D) Kamis, izar, lifafe, kadın için başörtüsü ve 

göğüs örtüsü

54.  Hanefilere göre aşağıdaki oruçlardan hangi-
sinde geceden niyet etmek şarttır?

A) Nafile oruç
B) Kaza oruçları
C) Ramazan orucu
D) Günü belirlenmiş adak orucu

55.  Hanefilere göre, Ramazanda niyet etmeden 
dört gün peş peşe oruç tutmayan kişiye ne 
gerekir?

A) Her bir gün için kaza ve fidye gerekir.
B) Hem kaza hem keffaret gerekir.
C) Gününe gün kaza gerekir.
D) Dört keffaret gerekir.
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56.  Aşağıdaki günlerden hangisinde oruç tutmak 

mekruhtur?

A) Muharrem ayının dokuz ve onuncu günleri
B) Cuma ve cumartesi günleri peş peşe
C) Zilhiccenin ilk dokuz günü
D) Şek günü

57.  Ürünlerden öşür vermenin gerekli olması için 
aşağıdakilerden hangisi şarttır?

A) Havelan-i havl
B) Fakihlerin çoğunluğuna göre nisap
C) Arazinin on dönüm büyüklüğünde olması
D) Ebu Hanife’ye göre ürünün bir yıl çürümeden 

kalabilen cinsten olması

58.  Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi zayıf 
alacak kapsamına girer?

A) Mehir alacakları
B) Ev kirası alacağı
C) Borç verilmiş paralar
D) Ticaret mallarının bedelleri

59.  Bir kimse aşağıdakilerden hangisine zekat 
veremez?

A) Kardeşine B) Evli kızına
C) Amcasına D) Üvey annesine

60.  Koyunların zekatıyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) 39 koyun zekattan muaftır.
B) 80 koyunda 1 koyun verilir.
C) 202 koyunda 2 koyun verilir.
D) 300 koyunda 3 koyun verilir.

61.    I- Mus’ab b. Umeyr’in Medine’ye öğretmen 
olarak görevlendirilmesi

 II- Zeyd b. Sabit’in vahiy katipliği yapması
III- Üsame b. Zeyd’in ordu komutanı olarak 

tayin edilmesi
IV- Muaz b. Cebel’in öğretmen ve kadı olarak 

görevlendirilmesi

Hz. Peygamber tarafından, söz konusu gö-
revlerin verildiği bu sahabîlerin ortak özelliği 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) Genç olmaları
B) Engelli olmaları
C) İslam öncesi köle olmaları
D) Zengin ailelere mensup olmaları

62.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tara-
fından lağvedilen cahiliyye devri kurumların-
dan değildir?

A) Liva  B) Einne
C) Sidâne  D) Nedve

63.  Hz. Muhammed (s.a.s) kimlere mübâhele yap-
mayı teklif etmiştir?

A) Gatafanlılar B) Necranlılar
C) Nâdiroğulları D) Hârisoğulları

64.  Hz. Muhammed (s.a.s)’in vefatından sonra 
bazı sahabîler halife seçimi için nerede toplan-
mışlardır?

A) Cennetü’l-Bakî’
B) Benî Sâide sakîfesi
C) Gamâme Musallası
D) Hz. Ebubekir (r.a.)’ın evi
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65.  Hz. Muhammed (s.a.s.), İslam’ı tebliğ için Zeyd 
b. Sabit’ten hangi dili öğrenmesini istemiştir?

A) İbranice  B) Kıptice
C) Habeşçe D) Süryanice

66.  “Kişinin kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile 
sahip olduğu imkanları başkalarının ihtiyaçla-
rını karşılamak üzere kullanması, başkalarının 
yararı için fedakarlıkta bulunmasıdır.”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tarifi kar-
şılayan kavramdır?

A) İhkam  B) İsar
C) İsfar  D) İtkan

67.  Hz Peygamberin “Mü’min ülfet eden ve ken-
disiyle ülfet edilen kimsedir. Ülfet etmeyen ve 
kendisiyle ülfet edilmeyende hayır yoktur.” 
sözünde geçen “ülfet” ne anlama gelmektedir?

A) Adil olmak
B) Sabırlı olmak
C) İnsanlarla ünsiyet etmek
D) İnsanlara karşı cömert davranmak

68.  “İyi huylar ve faziletli davranışlar”ı karşılayan 
kavram aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?

A) Mehâsinü’l-ahlak B) Zühd
C) Akziye  D) Efâlü’l-‘ibâd

69.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ebû Tâlib’in hanımı Fâtıma bint Esed İslam’ı 
kabul etmiştir.

B) Hz. Peygamber’in annesi Busra’da vefat 
etmiştir.

C) Hz. Peygamber hiçbir ficar savaşına tanıklık 
etmemiştir.

D) Hz. Peygamber dedesinin yanında iken bakı-
mını halası Ümeyme üstlenmiştir.

70.  Hz. Peygambere ilk vahyin gelmesinden bir 
süre sonra vahyin kesildiği ara dönemi ifade 
etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Metlüv vahiy B) Gayri metlüv vahiy
C) Kesretü’l vahiy D) Fetretü’l vahiy

71.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’a davetin ilk 
yıllarında İslam’a karşı çıkan gruplar arasında 
yer almaz?

A) Put imal ederek satanlar
B) Mürcie inancına mensup kimseler
C) Kabileler arası rekabetten dolayı inanmayanlar 
D) Kur’an’ın daha asil birisine verilmesi gerektiği-

ni düşünenler

72.  Haşimoğullarını boykotla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?

A) Boykot 5 yıl devam etmiştir. 
B) Hz. Hatice boykot esnasında vefat etmiştir.
C) Mut’im b. Adiy boykotun sona ermesini sağla-

yan kimselerdendir.
D) Boykot sebebiyle Haşimoğulları ve Muttalibo-

ğullarının istisnasız hepsi Ebu Talib mahallesi-
ne taşınmışlardır.

73.  Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret yolculuğu 
hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hz. Ebu Bekir ile birlikte saklandıkları Sevr 
mağarası Mekke’nin kuzeyindedir.

B) Sevr mağarasından hicret için hareket ettikle-
rinde toplam iki kişiydiler.

C) Medine’ye giderken kervanların geçtiği işlek 
yolları kullandılar.

D) Yolculuk esnasında ona ve yanındakilere 
misafirperverlik gösterenler olmuştur.
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74.  Hz. Peygamber zamanında yapılan gazvelerle 

ilgili hangisi doğrudur?

A) Toplam 36 gazve gerçekleşmiştir.
B) Gazvelerin hepsinde çarpışma olmuştur.
C) Dûmetü’l-Cendel isminde bir gazve yapılmıştır.
D) Hz. Peygamber’in katılmadığı gazvelerin sayı-

sı oldukça azdır.

75.  İfk olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Buvât Gazvesi sonunda gerçekleşmiştir.
B) Bu olay Beni Mustalik Gazvesi’nin akabinde 

vuku bulmuştur.
C) İftiraya karışanların had cezasına tabi tutul-

maksızın tevbe etmeleri istenmiştir.
D) Olaydan üç gün sonra Hz. Aişe’nin masumiye-

tini bildiren ayetler nazil olmuştur. 

76.  Mekke’nin Fethi ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?

A) Mekke’nin fethinden sonra Hayber üzerine 
yürümüştür.

B) Hz. Peygamber Mekke’nin fethine çıkılacağını 
ilan ederek gerekli hazırlıkları yapmıştır.

C) Fetihden sonra Mekke’nin idaresi için Abdullah 
İbn Ümmü Mektûm vekil tayin edilmiştir. 

D) Hz. Peygamber’in Mekke’nin fethine karar ver-
mesinin asıl nedeni müşriklerin iki yıl geçme-
den antlaşmayı bozmalarıdır.

77.  Kurayzaoğulları’nın Medine’den çıkarılışı ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cezaları Tevrat’ın hükmüne göre verilmiştir.
B) Haşr sûresi bu kabileye karşı yapılan gazve 

dolayısıyla nazil olmuştur.
C) Pazar yerinde Müslüman bir kadına yaptıkları 

hakaret çıkarılış sebeplerinden biridir.
D) Hz. Peygamber’in üzerine yuvarlayacakları bir 

taşla öldürme girişiminde bulunmaları çıkarılış 
sebeplerinden biridir.

78.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in 
Veda Haccı’nda dile getirdiği konulardan biri 
değildir?

A) Emanete riayet B) Aile hukuku
C) Zekâtın hükmü D) Kısas

79.  Huneyn Savaşı’nda Müslümanlar hangi Arap 
kabilesine karşı savaşmıştır?

A) Gatafan  B) Hevâzin
C) Kudaa  D) Evtas

80.  Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberin ve-
fatından hemen önce meydana gelen olaylar-
dan biri değildir?

A) Yemâme Savaşı
B) Müseyleme’nin Peygamberlik iddiası
C) Esved el-Ansî’nin peygamberlik iddiası
D) Usame b. Zeyd’in ordu komutanı olarak tayin 

edilmesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kural-
lara 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.

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.

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.)
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2. GRUP: İMAM-HATİP
B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  a
2.  d
3.  c
4.  d
5.  c
6.  a
7.  b
8.  b
9.  c

10.  d
11.  a
12.  b
13.  c
14.  d
15.  b
16.  a
17.  d
18.  c
19.  a
20.  b

21.  d
22.  c
23.  a
24.  d
25.  b
26.  d
27.  b
28.  a
29.  b
30.  c
31.  a
32.  d
33.  c
34.  a
35.  c
36.  d
37.  b
38.  c
39.  a
40.  b

41.  c
42.  d
43.  b
44.  c
45.  a
46.  b
47.  d
48.  d
49.  c
50.  d
51.  a
52.  b
53.  c
54.  b
55.  c
56.  d
57.  b
58.  a
59.  b
60.  c

61.  a
62.  c
63.  b
64.  b
65.  d
66.  b
67.  c
68.  a
69.  a
70.  d
71.  b
72.  c
73.  d
74.  c
75.  b
76.  d
77.  a
78.  c
79.  b
80.  a


