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ALANLAR SORU  SAYISI TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
KUR’AN-I KERİM 30

80 90AKAİD 10
FIKIH 40

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.

3. GRUP
MÜEZZİN 
KAYYIM

Adı ve Soyadı : .....................................................	
T.C. Kimlik No : .....................................................
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MÜEZZİN KAYYIM A
1.   kelimesinde altı çizili yerde hangi 

tecvid kuralı uygulanır?

A) Medd-i munfasıl B) Medd-i muttasıl 
C) Medd-i ârız D) Medd-i lazım

2.   kelimesi üzerinde vakıf yapılması 

hâlinde nasıl okunur? 

A) ر uzatılarak medd-i tabii yapılır. 
B) ر uzatılarak medd-i ârız yapılır.
C) ي şeddeli olarak sükûn üzere okunur. 
D) ي şeddesiz olarak sükûn üzere okunur. 

3.   altı çizili olan yerde hangi tecvid 

kuralı uygulanır?

A) Medd-i munfasıl
B) Medd-i muttasıl
C) Medd-i lazım 
D) Kasır olup med yapılmaz.

4.   altı çizili yerde hangi tecvid kuralı 

uygulanır?

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

5.   altı çizili kelimeler arasında hangi 

tecvid kuralı uygulanır?

A) İhfa
B) İdğam misleyn
C) İdğam bila ğunne
D) İdğam meal ğunne

6.  Aşağıdakilerden hangisi ince harftir?

A) ص B) ح C) ط D) ق

7.   kelimesinde vakıf yapılmadığı 

zaman  kelimesi ile ilgili ne söylenebi-
lir?

A) Medd-i lîn olur.
B) Medd-i ârız olur.
C) Medd-i tabii olur.
D) Sadece harf-i lîn olur.

8.  “Harfleri güzelleştirmek ve duruş yerlerine 
vakıf olmaktır.”

Yukarıda verilen tarif neyi tanımlamaktadır?

A) Tedvir  B) Hadr
C) Tertil  D) Tahkîk

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

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

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

A) Nuh  B) Yakub
C) İbrahim  D) Lut
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11.  

ayetinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelime-
lerden hangisi gelmelidir?

A)    B) 
C)   D) 

12.  

ayeti aşağıdakilerden hangi kelime ile devam 
etmelidir?

A)   B) 
C)  D) 

13.  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

14.  “Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı ‘alak-
tan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır. Oku! 
Rabbin sonsuz kerem sahibidir….” Ayetinden 
sonra hangi mealdeki ayet gelmelidir?

A) O insanı ‘alaktan’ yarattı.
B) İnsana bilmediğini öğretendir.
C) O, kalemle yazmayı öğretendir.
D) Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.

15.  ‘Arza’ kavramı Kuran ilimleri bağlamında 
aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığı 
olarak kullanılmaktadır?

A) Mukabele B) Vahy
C) Muhadese D) Rüyayı sâdıka

16.  Kur’an’ın yazıya geçirilmesiyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. Peygamber’in zamanında ve huzurunda 
Kur’an’ın tamamı yazılmamıştır.

B) Sûre ve âyetlerin geliş zamanlarıyla mushafta-
ki sıralama aynı değildir.

C) Kur’an’ın nüzûlü yaklaşık yirmi üç yıllık bir süre 
içinde tamamlanmıştır.

D) Bütün ayetler Kur’an’daki sıralamaya göre 
nazil olmuştur.

17.  Aşağıdaki sahabîlerden hangisinin ismi 
Kur’an-ı Kerim’de açıkça zikredilmiştir?

A) Hz. Zeyd B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Hz. Ebubekir

18.  Türkçe’de adı “sofra” anlamında olan sûrenin 
adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nisâ  B) Enfâl
C) Mâide  D) Ra’d

19.  Fil suresi 5. Ayetin  
meali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onları fırtınayla sürükledi.
B) Onları kupkuru ot hâline getirdi.
C) Onları çürümüş otlar hâline getirdi.
D) Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline 

getirdi.
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20.   (Me’âric, 4)

Yukarıdaki ayetin meali aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

A) Melekler ve Ruh ona süresi elli bin yıl olan bir 
günde yükselir.

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 Ruhlar ona bin elli yılda ulaşır. 

21.   (Bakara, 
154)

Yukarıdaki ayetin meali aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

A) Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demiyor-
sunuz. Siz bunu bilemezsiniz. 

B) Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. 
Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz. 

C) Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” deme-
sinler. Hayır, onlar diridirler. Lakin sizi idrak 
edemezler.

D) Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. 
Hayır, onlar diridirler. Ancak onlar bu şuura 
eremezler.

22.  

(Maide, 89)

Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi gelmelidir?

A)   B) 

C)   D) ِ

23.    (Maide, 90) 

Yukarıdaki ayette yasaklanan hususlar sıra-
sıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde 
verilmiştir?

A) İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları 
B) İçki, dikili taşlar, kumar, fal okları 
C) İçki, fal okları, kumar, dikili taşlar 
D) İçki, kumar, fal okları, dikili taşlar

24.  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

25.  “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 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çok yalancıdır. B) Çok nankördür. 
C) Çok fasıktır.  D) Çok kibirlidir.
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26.   

Ayet-i Kerime’de geçen dua hangi peygambe-
re aittir?

A) Peygamberimize B) Nuh’a 
C) İbrahim’e D) Adem’e

27.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ko-
runmasına yönelik bir eylem içermemektedir?

A) Hz Ebu Bekir zamanında toplanması
B) Âyetler geldikçe Hz. Peygamber tarafından 

vahiy kâtiplerine yazdırılması
C) Hz. Peygamber hayatta iken Zeyd b. Sabit’in 

elinde Mushaf’ın mevcut olması
D) Hz. Peygamber ve bir kısım ashabı tarafından 

Kur’an-ı Kerim’in tamamının ezberlenmesi

28.  Kur’an’ın doğrudan lafzı ve mantûku dikkate alın-
dığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuran ölüm ve sonrasıyla ilgili bilgiler verir.
B) Kuran, ibadetler, sosyal, hukukî ve siyasî 

hayatla ilgili hükümler içerir.
C) Kuran, Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler ve 

münafıklardan bahseder.
D) Kuran, namaz, oruç ve hac konularının yapıl-

masıyla ilgili tafsilatlı bilgiler verir.

29.  Enbiya sûresinin 80. ayetinde konusu geçen; 
kendisine zırh yapma sanatı öğretilen pey-
gamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman B) Davud 
C) Salih  D) İshak

30.   

 

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

31.  Kur’an-ı Kerim’de geçen din kelimesi, aşağı-
daki anlamlardan hangisinde kullanılmamış-
tır?

A) Yönetilme B) Şeriat
C) Hudûd  D) Dua

32.  Aşağıdakilerden hangisi dinin asıl unsurların-
dan biri değildir?

A) Hikmet  B) İbadet
C) Ahlak  D) İman

33.  “O, Sameddir” (İhlas, 112/2) ayeti, 
Allah(c.c.)’ın hangi sıfatıyla doğrudan ilgilidir?

A) Vahdaniyet B) Kıdem
C) Kıyam bi- nefsihi D) Beka

34.  Zarurat-ı diniyye denilen ve inanılması zorunlu 
bulunan bütün inanç, ibadet, muamelat ve ah-
lak hükümlerine ayrıntılı bir şekilde inanmayı 
içeren iman türüne ne denir?

A) İcmali iman B) Taklidi iman
C) Tecdidi iman D) Tafsili iman
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35.  İmanın geçerli olmasıyla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?

A) Mü’min, havf ve recâ arasında bulunmalıdır.
B) Zarurat-ı diniyyeyi inkar eden küfre nispet 

edilmez.
C) Mü’min, iman esaslarından birini inkâra kalkış-

mamalıdır.
D) Dini hükümlerin hepsinin güzel olduğunu kabul 

etmek gerekir.

36.  Kur’an-ı Kerim’de din teriminin muhtevasına 
dair aşağıdakilerden hangisi zikredilmemiştir?

A) Din kavramı ile sadece ibadetler ve İslam 
kastedilir.

B) Allah’ın mutlak tasarruf ve hakimiyete sahip 
olduğunu ifade eder.

C) Allah tarafından konulan ve insanları ona ulaş-
tıran yol olduğu belirtilir.

D) İnsanın, iman ve ameline göre hesaba çekile-
ceği âhiret gününü ifade eder.

37.  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

38.  “De ki; Allahım… Sen mülkü dilediğine verir-
sin ve mülkü dilediğinden alırsın. Dilediğini 
yüceltir, dilediğini de alçaltırsın…” (Al-i İmran, 
3/26) ayeti, aşağıdaki Allah’ın (c.c.) sıfatların-
dan hangisine vurgu yapar? 

A) İrade  B) Kelam
C) Vücud  D) Semi’

39.  Müessirden esere ya da kanunlardan hadi-
selere götüren delile (tümdengelim)  ne ad 
verilir?

A) Burhan-ı Rasul B) Burhan-ı İnnî
C) Burhan-ı Temânu’ D) Burhan-ı Limmî

40.  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.

41.  Aşağıdakilerden hangisi namaza mani olması 
bakımından necis kabul edilir?

A) Yağlı boya B) Çamur
C) Kan  D) Baca isi

42.  Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangi-
si necaset-i galîza sayılır?

A) Atmaca, kartal, güvercin gibi uçan kuşların 
dışkıları

B) Sığır, koyun ve devenin idrar ve dışkısı
C) At ve geyiğin idrarı
D) Kan ve şarap

43.  Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisiyle 
teyemmüm yapılamaz?

A) Kum  B) Taş
C) Kemik  D) Tuğla
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44.  Yatsı namazının vakti ne zaman sona erer?

A) Gece yarısında
B) Gecenin üçte birinde
C) Gecenin üçte ikisinde
D) İkinci fecir doğduğunda

45.  Bayram namazında hutbe okumanın hükmü 
nedir?

A) Farz  B) Vacip
C) Sünnet  D) Mubah

46.  “Allahümma’ğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve 
şâhidinâ ve ğâibinâ….” şeklinde başlayan dua 
genelde nerede okunur?

A) Cenaze namazında
B) Yemekten sonra
C) Nikah esnasında
D) Ezandan sonra

47.  İki secde arasında bir süre “sübhanellâhi’l-
azîm” diyecek kadar oturarak beklemeye ne 
denir?

A) İstiftah  B) Celse
C) Havkale  D) Kavme

48.  Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının 
vücub şartlarından değildir?

A) Erkek olmak B) Mukim olmak
C) Hutbe okumak D) Hür olmak

49.  Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?

A) Banyo yapmak
B) Haricen merhem kullanmak
C) Unutarak bir şey yiyip içmek
D) Abdest alırken boğaza su kaçırmak

50.  Aşağıdakilerden hangisi hicri aybaşlarının 
tespiti bağlamında kullanılan bir kavramdır?

A) Eyyâm-ı bîd B) Rüyet-i hilâl
C) Teşrîn-i evvel D) Rü’yet-i mebî‘

51.  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 

52.  Mestler üzerine mesh müddeti ne zaman baş-
lar?

A) Mestler ayağa giyildiği andan itibaren
B) Abdest alınmasından hemen sonra
C) Mestlerin ayağa giyilmesinden sonra alınacak 

ilk abdestten itibaren 
D) Mestler abdestli olarak ayağa giyildikten son-

raki ilk hadesi takiben

53.  Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi vacip 
namazlardan biri değildir?

A) Adak namazı
B) İstiska namazı
C) Tavaf namazı 
D) Bozulan nafile namazın iadesi
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54.  “Fâite” kavramını aşağıdakilerden hangisi 

karşılar?

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

55.  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

56.  Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan 
göğe doğru dikey olarak yükselen piramit şek-
lindeki donuk beyazlığa ne ad verilir?

A) Fecr-i kâzib B) Fecr-i sadık
C) Fecr-i müstatîr D) Tağlîs

57.  “İsfar” kavramı aşağıdakilerden hangisini 
karşılar?

A) Güneşin doğuş vaktini
B) Fecr-i sadık’ın doğuşunu
C) Sabah namazını ortalık aydınlanınca kılmayı
D) Sabah namazını imsaktan hemen sonra 

kılmayı

58.  Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi na-
mazı bozar?

A) Aynaya karşı namaz kılmak
B) Kadının saçlarından birkaç telinin gözükmesi
C) Abdesti sıkışık vaziyette iken namaz kılmak
D) Namazda iken dışarıdan susam tanesi kadar 

bir şey alıp yemek

59.  Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi na-
mazın vaciplerinden biri değildir?

A) Dört rekatlı namazlardaki ilk oturuş
B) Öğle ile ikindi namazlarında gizli okumak
C) Gündüz kılınan nafile namazlarda gizli okumak
D) Kıyamda iken ayakların arasını dört parmak 

açık bırakmak

60.  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.

61.   “Zelletü’l-kâri” ne demektir?

A) Peygamberlerin hataları
B) Tecvid kurallarına uyarak okumak
C) Namazda okuyucunun kıraatte yanılması
D) Fatiha’dan sonra zamm-ı süre okumak

62.  Şafiilere göre Ramazan orucunu tutamayıp 
da kazasını bir sonraki Ramazandan sonra-
ya bırakan kişi için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Tutmadığı oruç için fidye verir.
B) Orucunu kaza eder ve fidye verir.
C) Orucunu kaza eder, başka bir şeye gerek 

yoktur.
D) Tutmadığı orucunu kaza eder ve her bir gün 

için iki fidye verir.
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63.  Oruçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Keffaret oruçlarına imsaktan önce niyet etmek 
gerekir.

B) Güneş batmadan önce ertesi günün orucuna 
niyet edilebilir.

C) Ertesi günün orucuna teravihten sonra niyet 
etmek caizdir.

D) Ertesi günün orucuna niyet ettikten sonra 
imsak vaktine kadar yemek caizdir.

64.  Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olması-
nın şartlarından biri değildir?

A) Temlik  B) Nisap
C) Nema  D) Mülkiyet

65.  Aşağıdaki mallardan hangisi zekata tabidir?

A) Hisse senetleri B) Faiz gelirleri
C) Vakıf malları D) Devlete ait mallar

66.  “Yılın çoğunluğunu otlakta geçiren hayvanlar 
ile bir kısım arazî mahsulleri, madenler, yer 
altındaki hazineler ve gümrüklere uğrayan 
ticaret malları ve nakit paralardır.”

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlar-
dan hangisini ifade eder?

A) Emvâlü’l-bâtine B) Emvâlü’z-zahire
C) Emvalü’l-öşriyye D) Emvalü’l-mir’iyye

67.  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.

68.  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.

69.  Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin 
geçerli sayıldığı yerlerden biridir?

A) Batn-ı muhassır B) Cebel-i rahme
C) Urane vadisi D) Meş’ari’l-Haram

70.  Hanefilere göre ihramın rüknü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yalnızca niyet 
B) Yalnızca telbiye
C) Niyet ve telbiye
D) Niyet ve iki havluya bürünmek

71.  “Hervele” aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

A) Sa’y  B) Tavaf
C) Taşlama D) Vakfe

72.  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) Bulunduğu yerde ihrama girer ve ceza ödeme-

si de gerekmez.
D) En yakın mîkât mahalline giderek ihrama girer 

ve umre veya haccını yapmaya başlar.
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73.  “Remel” aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

A) Tavaf  B) Sa’y
C) Vakfe  D) Taşlama

74.  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.

75.  Şeytan taşlama ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bayramın birinci günü yalnızca Akabe cemresi 
taşlanır.

B) Taşlamada küçük, orta ve büyük cemrelere 
sırasıyla taş atılır. 

C) Taş atmaya gücü yettiği hâlde vekâletle taş 
attırmak caizdir.

D) Bayramın ikinci ve üçüncü günleri taşlama ze-
valden başlar ertesi günü fecr-i sadıka kadar 
devam eder.

76.  Kurbanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Koyun ve keçi bir kişi adına kurban edilebilir.
B) Sığır ve manda cinsi hayvanlar yedi kişi adına 

kurban edilebilir.
C) Sığır ve manda cinsi hayvanların iki yaşını 

doldurmuş olması gerekir.
D) Altı ayını tamamlamış keçi, bir yaşındaki kadar 

gösterişli ise kurban edilebilir.

77.  Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

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

B) Zenginin kurbanı kesilmeden önce kaybolursa, 
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.

78.  Aşağıdakilerden hangisi keffaret çeşitlerinden 
biri değildir?

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

79.  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.

80.  “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) Mün’akid yemindir, keffaret gerektirir.
C) Gamus yeminidir, keffaret gerektirmez.
D) Şartlı yemindir, şart koşulan şeyi gerektirir.

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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3. GRUP: MÜEZZİN KAYYIM
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

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

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

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

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

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


