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1. Sahâbeden Abdullah b. Amr b. el-Âs (r.a.) bir 
münasebetle Peygamber Efendimize (s.a.s.) Kur’an’ı kaç 
günde bir hatmetmesi gerektiğini sorduğunda Hz. 
Peygamber (I) günde bir buyurdu. Abdullah bundan daha 
kısa sürede okumaya imkânının olduğunu söylediğinde 
Peygamberimiz (II) günde bir buyurdu. Abdullah bundan 
da kısa sürede hatmetmeye güç getirebileceğini 
söylediğinde ise Peygamberimiz (III) günde bir buyurdu. 
Abdullah yine ısrarla devam edip bundan daha da kısa 
zamanda hatmedebileceğini söylediğinde ise 
Peygamberimiz (IV) günde bir buyurdu. Abdullah bundan 
da kısa sürede hatmetmeye muktedir olduğunu 
söyleyince Peygamberimiz (V) günde bir buyurdu ve 
şöyle devam etti: “Bunu daha da kısaltma!” (Buhârî, 
Savm, 58; Fezâilü’l-Kur’ân, 34) 

Hadiste numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken 
gün sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

 I II III IV V 

A) 30 15 10 7 3 

B) 30 20 10 7 5 

C) 30 20 15 10 7 

D) 30 25 20 15 10 

E) 30 25 20 15 7 

DOĞRU CEVAP: C 

 

2. Modern çağda bilinçsiz sosyal medya kullanımı çeşitli 
kişilik bozukluklarını tetikleyebilmektedir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu kişilik bozukluklarından 
birisi değildir? 

A) Narsizm B) Anksiyete 

C) Hiperaktivite D) Akrofobi 

 E) Dikkat eksikliği 

DOĞRU CEVAP: D 

 

3. Allah Resûlü, Mekke’nin fethinden önce Mekke üzerine 
yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş, eşleri dâhil, 
en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. 
Akrabalarını korumak isteyen sahâbî (I), bir kadın 
aracılığıyla mektup göndermeye teşebbüs etmiş, Hz. 
Peygamber (s.a.s.) bu teşebbüse mâni olmuştu. Fetih 
yolculuğunda Resûlullah, Mekke yakınlarındaki (II) 
mevkiinde konaklayan on bin civarındaki askerinin her 
birine geceleyin ateş yaktırarak, düşmanın muazzam bir 
ordu karşısında olduklarını düşünüp mukavemetini 
zayıflatmak istemişti. 

Numaralandırılmış yerlere uygun düşen şahıs ve 
mekân ismi hangi şıkta doğru verilmiştir? 

 I II 

A) Habbâb b. Eret  Hudeybiye 

B) Hâtıb b. Ebû Beltea  Merrüzzahrân 

C) Hubeyb b. İsâf  Batn-ı İdam 

D) Hâris b. Hişâm  Ci‘râne 

E) Habib b. Zeyd  Uşeyre 

DOĞRU CEVAP: B 

4. Kur’an-ı Kerim’de şeytanın vesveseleriyle ilgili 
aşağıdaki hususlardan hangisine değinilmemiştir? 

A) İnsana sağından, solundan, önünden, arkasından 
yanaştığına 

B) İnsanlara kötü davranış sergilemeyi iyi gösterdiğine 

C) İnsanları Allah’ın emirlerini çiğnemeye ve haram 
işlemeye teşvik ettiğine 

D) İnsanlara boş kuruntu ve vaatlerde bulunduğuna 

E) İnsana gelerek “Allah’ı kim yarattı?” dediğine 

DOĞRU CEVAP: E 

 

5.  

I Bilinen hadisleri güvenilir kimselerden almışlardır. 

II Tanınmayan râvilerin rivayetlerini hiçbir şekilde 
değerlendirmeye tabi tutmamışlardır. 

III Mevzu hadis rivayet eden râvilerin 
cezalandırılmalarını sağlamışlardır. 

IV Öncelikle hadisin Peygamberimize (s.a.s.) aidiyetini 
tespit etmişlerdir. 

V Hadislerin kitabetine ve tedvinine önem vermişlerdir. 

Yukarıdakilerden hangileri muhaddislerin hadisleri 
korumaya yönelik aldıkları tedbirlerdendir? 

A) I, II, III  B) I, III, IV C) I, IV, V  

 D) II, IV, V E) II, III, V 

DOĞRU CEVAP: C 

 

6. Kur’an-ı Kerim’in bir cemaat içinde sesli olarak okunan ve 
genellikle orta uzunluktaki on ayet kadar olan bölümüne 
aşr-ı şerif denir. Aşr-ı şerif, muhtelif Kur’an okumaları 
içerisinde en güzel bir şekilde temsil edildiği okuma 
şeklidir. Kur’an tilaveti dendiğinde öncelikli olarak bu 
okuma türü hatıra gelmektedir.  

Aşağıdakilerden hangisi aşr-ı şerif okumalarıyla ilgili 
dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? 

A) Tecvide, mahrece ve sıfata riayet edilmelidir. 

B) Günün/gecenin anlam ve önemine uygun sure ve 
ayetler seçilmelidir. 

C) Ses ayarlarına ve ölçülerine dikkat edilmelidir. 

D) Dinleyenlerin eğitim seviyesine göre sure ve ayetler 
belirlenmelidir. 

E) Mana gözetilerek icra edilmelidir. 

DOĞRU CEVAP: D 

 

7. “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi kardeşi 
için de istemedikçe iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân, 6) 

Hadiste öğütlenen ahlaki hasletin zirve noktasını 
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Empati B) Îsâr C) Hayırhahlık 

 D) Fedakârlık E) Diğerkâmlık 

DOĞRU CEVAP: B 
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8. “ ةَِوَ  اآلِخر  هَُهللاَفِىَالدُّْني اَو  َُمْسِلًماَس ت ر  ْنَس ت ر  م  ” (Müslim, Zikr, 38)  

Aşağıdakilerden hangisi hadiste emredilen “kusurları 
örtme” kapsamında değildir? 

A) Aile içi şiddeti ihbar etmemek 

B) Zina edeni ifşa etmemek 

C) İçki içenin günahını açığa çıkarmamak 

D) Kişinin mesleki kusurlarını ortalıkta dillendirmemek 

E) Üçüncü şahısların gıybetinin yapılmasına engel olmak 

DOĞRU CEVAP: A 

 

9. Allah (c.c.) kullarıyla doğrudan iletişime geçmemekte, 
mübarek hitabını kullarına ulaştırmak için elçiler 
görevlendirmektedir. Peygamber olarak isimlendirilen bu 
elçilerin ilki Hz. Âdem (a.s.), sonuncusu ise Hz. 
Muhammed (s.a.s.)’dir. 

Allah’ın kullarına gönderdiği peygamberlerin 
görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz? 

A) Allah’ın ayetlerini okumak ve tebliğ etmek 

B) Allah’ın kitabını ve hikmeti öğretmek 

C) Günahlardan tövbe etme yollarını göstermek ve 
arındırmak 

D) İnananların hayatlarını vahyin icaplarına göre 
yaşamaları için örneklik etmek 

E) Gönderildikleri kavimlerin yöneticiliğini üstlenmek 

DOĞRU CEVAP: E 

 

10. Bir din görevlisi günümüzde sıklıkla yaşanan sosyal 
medya ahlakıyla ilgili sorunları müşahede etmiş, “Sosyal 
Medya Ahlakı” adlı kitaptaki “Müslümanın Sosyal Medya 
Ahlakı” başlıklı makaleyi okumuştur. Okuduğu bu makale 
çerçevesinde cemaatine bir vaaz/sohbet yapmak 
istemektedir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, din görevlisinin 
doğrudan başvuracağı naslardan birisi değildir? 

A) Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin 
arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz. 

B) Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları 
gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar 
onlardan uzak dur. 

C) Ve Allah’tan mağfiret iste, çünkü Allah, çok yarlıgayıcı, 
ziyadesiyle esirgeyicidir. 

D) Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya 
almasın. 

E) Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi 
Müslümanlığının güzelliğindendir. 

DOĞRU CEVAP: C 

 

 

 

 

11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Aklın Allah’ı 
kavraması mümkün değildir.” düşüncesini savunan 
kimseleri tanımlamak için kullanılır? 

A) Agnostisizm B) Nihilizm 

C) Septisizm D) Düalizm 

 E) Hedonizm 

DOĞRU CEVAP: A 

 

12. “Sahâbî (I) Cahiliye döneminde iyi bir kılıç ustasıydı. (II) 
adlı Mekkeli müşrikin yaptığı kılıçlardan dolayı ona borcu 
vardı. Sahâbî alacağını istemeye gittiğinde ‘Muhammed’i 
inkâr etmedikçe asla borcumu ödemeyeceğim.’ karşılığını 
aldı. Bunun üzerine ‘Allah senin canını alıp tekrar 
diriltmedikçe Muhammed’i asla inkâr etmeyeceğim.’ 
cevabını verdi.” (Buhârî, Büyû‘, 29) 

Numaralandırılmış yerlere uygun düşen isimler hangi 
şıkta doğru verilmiştir? 

 I II 

A) Ebû Zer el-Gıfârî  Ebû Leheb 

B) Hubeyb b. Adî  Velîd b. Mugîre 

C) Habbâb b. Eret  Âs b. Vâil 

D) Mus’ab b. Umeyr  Utbe b. Rebîa 

E) Ammâr b. Yâsir  Ümeyye b. Halef 

DOĞRU CEVAP: C 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi namazda Kur’an-ı Kerim’i 
okurken dikkat edilmesi gereken hususlardan 
değildir? 

A) Sahih olacak kadar doğru okunmalı, harfler ve 
kelimeler doğru telaffuz edilmelidir. 

B) Acele etmeden, harfler ve kelimeler hakkı verilerek 
okunmalıdır. 

C) İhfâ, izhar, idgam gibi tecvid kuralları gözetilmelidir. 

D) Sure, ayet ve duaların manası öğrenilmeli ve namaz 
kılarken tefekkür edilmelidir. 

E) Kıraat, diğer cemaati rahatsız etmemek amacıyla 
içinden geçirerek yapılmalıdır. 

DOĞRU CEVAP: E 

 

14. Aşağıdaki kütüb-i sitte müelliflerinden muhaddis ve 
hicri vefat tarihi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

Muhaddis Vefatı 

A) İmam Buhârî 256 

B) İmam Müslim 261 

C) İmam Ebû Dâvûd 275 

D) İmam Tirmizî 277 

E) İmam Nesâî 303 

DOĞRU CEVAP: D 
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15. Cemaatle namazın en önemli rükünlerinden biri kıraat 
olduğu için din görevlilerinin cemaate namaz kıldırırken 
Kur’an okuması, muhtelif Kur’an tilavetleri içerisinde özel 
ve ayrı bir önemi haizdir. Zira din görevlisi namaz 
açısından sadece kendinden sorumlu olmayıp aynı 
zamanda cemaatinin namazından da sorumludur. 

Aşağıdakilerden hangisi din görevlilerinin namazda 
Kur’an-ı Kerim’i okurken dikkat etmeleri gereken 
hususlardan değildir? 

A) İçinde bulunulan gündeme uygun sure ve ayetler 
seçilmelidir. 

B) Cehri namazlarda caminin durumuna göre tahkik veya 
tedvir usulü tercih edilmelidir. 

C) Zamm-ı sure tilavetlerinde rekâtlar arası mana 
uyumuna dikkat edilmelidir. 

D) Cemaate bıkkınlık vermemek adına kıraat daima kısa 
tutulmalıdır. 

E) Kıraat edilen sure ve ayetlerin manaları öğrenilmeli ve 
namazda bilinçli okunmalıdır. 

DOĞRU CEVAP: D 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi hicri II. asırda hadis kitabı 
hazırlayan âlimlerden biri değildir? 

A) Saîd b. Müseyyeb B) Mâlik b. Enes 

C) Muhammed b. İshâk D) İbn Cüreyc 

 E) Hammâd b. Seleme 

DOĞRU CEVAP: A 

 

17. Deistler: “Allah âlemin işleyişine müdahale etmez, O 
aşkındır.” der. Aslında deistlerdeki “Allah aşkındır.” inancı 
Hristiyanlardaki “Allah İsa’da bedenleşip yeryüzüne 
inmiştir.” öğretisine karşı çıkmak için geliştirilmiş bir 
argümandır. Bu argümanın amacı; Allah’ın aşkınlık ve 
yüceliğini korumak, Allah’ı insan biçimli bir varlık 
tasavvurundan uzak tutmaktır. İslam’da da Allah aşkın bir 
varlıktır. İslam’ın deistlerden ayrıldığı nokta: “Allah’ın 
zatıyla aşkın, sıfatlarıyla içkin olmasıdır.” 

Paragrafta geçen “Allah’ın aşkın olması” aşağıda yer 
verilen esmâ-i hüsnâdan hangisiyle ifade edilir? 

A) Müheymin B) Müteâlî C) Mukaddim 

 D) Müntakım E) Musavvir 

DOĞRU CEVAP: B 

 

18. “Kıyamet gününde bir kul şu sorulara muhatap olmadıkça 
yerinden ayrılamaz: …” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 1)  

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste zikredilen 
suallerden biri değildir? 

A) Ömür B) İlim C) Mal 

 D) Vücut E) Namaz 

DOĞRU CEVAP: E 

 

 

 

19. Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle naklediyor: “Bize Allah 
Resûlü’nün ashâbı olarak Kur’an bilgisinden önce imanî 
konular öğretildi. Daha sonra imanî konulardan önce 
Kur’anî bilgilerin öğretildiği topluluklar gelecek, onlar 
Kur’an’ı tecvid-kıraat kurallarına göre gayet güzel 
okuyacak, ancak ahkamını uygulamayacak, ‘Ne kadar 
güzel okuyoruz, bizden daha güzel okuyan var mı? Ne 
kadar iyi anlıyoruz, bizden daha iyi anlayan var mı?’ 
diyecekler. İşte onların nasibi bu kadardır. Onlar ümmetin 
şerlileridir.” (İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-bârî, I, 251) 

Rivayet dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz? 

A) Abdullah b. Ömer’in Hz. Peygamber’den geleceğe dair 
bilgi öğrendiği 

B) Müslümanlar için imanın her şeyden önce geldiği 

C) Kur’an’ı tecvid kurallarına riayet ederek okumanın 
yeterli olmadığı 

D) Gün geçtikçe dünyada kötü insanların oranının 
artacağı 

E) Ashâb-ı kirâmın Allah Resûlü’nün rehberliğinde İslam’ı 
öğrendikleri 

DOĞRU CEVAP: D 

 

20. “40 Hadis 40 Yorum” kitabına göre, serbest piyasa 
ekonomisinde firmaların diğer firmalardan müşteri 
kapmak için promosyon dağıtmaları, Hz. 
Peygamber’in (s.a.s.) ahlaki ve iktisadi öğretilerinden 
hangisi ile çelişmektedir? 

A) Müşteri kızıştırmanın yasak olması 

B) “Bizi aldatan bizden değildir.” ilkesi 

C) Kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmanın yasak 
olması 

D) Yalan yere yemin ederek mal satmanın yasak olması 

E) Köylünün malını yolda karşılamanın yasak olması 

DOĞRU CEVAP: C 

 

21. Asr-ı saadetten bugüne dek ramazan aylarında 
camilerde, mescitlerde, evlerde mukabele geleneği 
devam etmekte; Allah’ın (c.c.) kelamı, Kur’an ayında 
hatmedilmektedir.  

Aşağıdakilerden hangisi mukabele geleneğinin 
yaşatılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan 
değildir? 

A) Mukabelenin acele etmeden, tane tane okunması 

B) Mukabelede okunan kısımların anlamı hakkında bilgi 
verilmesi 

C) Cemaatin Kur’an meali ve tefsiri okumaya teşvik 
edilmesi 

D) Cemaatin hocayla birlikte Kur’an’ı okumaya çalışması 

E) Mukabelede lafız-mana bütünlüğünün gözetilmesi 

DOĞRU CEVAP: D 
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22. Aşağıdakilerden hangisi hadis inkârcılarını hadisleri 
reddetmeye götüren sebepler arasında gösterilemez? 

A) İslam dünyasındaki geri kalmışlık ve perişanlığın 
hadislerden kaynaklandığının düşünülmesi 

B) Her fırsatta rüya, hurafe ve asılsız kıssalar anlatan din 
istismarcılarının varlığı ve yıkıcı faaliyetleri 

C) Radyo ve televizyonlarda dinî içerikli programların 
yaygınlaşması 

D) Klasik dönemlere ait kaynak eserlerin yoruma tabi 
tutulmadan Türkçeye tercüme edilerek neşredilmesi 

E) İslam dünyasının genelini sarmış olan Kur’an’dan uzak 
İslam anlayışları ve hurafe kültürü 

DOĞRU CEVAP: C 

 

23.  

I Cahiliye Arapları yaygın olarak bu şekilde 
selamlaşırdı. 

II Cahiliye Arapları “Aramızda savaş yok!” anlamında 
kullanırdı. 

III Yahudi ve Hristiyanlar bu şekilde selamlaşırdı. 

IV İslam öncesi din ve kültürlerde kullanılan bir 
selamlaşma kalıbı değildi. 

İslam’ın şiarı kabul edilen “selâmün aleyküm” ibaresi 
için yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve IV 

 D) II ve IV E) I ve III 

DOĞRU CEVAP: D 

 

24. Hollanda’da yaşlı bir hanım, Diyanet İşleri Başkanlığında 
din görevlisi olarak görev yapan Salih hocaya Kur’an-ı 
Kerim öğrenmek için müracaat ediyor. Salih hoca, 
hanımefendinin teklifini memnuniyetle kabul ediyor. 
Ardından hanımefendi Kur’an öğrenmek için uzaktan 
bisikletiyle derslere gelmeye başlıyor, elifba cüzünü 
bitiriyor, ancak okuduklarını unuttuğundan Kur’an’ı bir 
türlü okuyamıyor. Salih hoca tekrardan derslere elifba 
cüzünden başlıyor. Elifba cüzü ikinci kez bitiyor, ancak 
hanımefendi Kur’an’ı yine okuyamıyor. Bir daha cüze 
başlıyorlar, derken hanımefendi iki sene içinde on sekiz 
defa elifba cüzünü bu şekilde tekrar ediyor. Nihayet 
yavaş yavaş Kur’an’ı okumaya başlıyor. 

Parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Başkanlığın yurt dışında yürüttüğü din hizmetleri 

B) Her ferdin Kur’an’ı öğrenmesinin mümkün olduğu  

C) Elifba cüzü bitirilmeden Kur’an öğrenilemeyeceği 

D) Kur’an’ı öğrenmenin her Müslümana farz olduğu 

E) Kur’an’ı zor öğrenenlerin yavaş okuyacağı 

DOĞRU CEVAP: B 

 

 

 

 

25. Sosyal medya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Sosyal medya bireysel, sosyal, kültürel değişim ve 
dönüşümün aracı olmuştur. 

B) Sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere sunulan 
sınırsızca tüketim düşüncesi, insanı sömürü nesnesi 
haline getirmektedir. 

C) Sosyal medyada egemen olan ifşa kültürüyle 
mahremiyet bilinci zarar görebilmektedir. 

D) İnternet ve sosyal medya okuryazarlığı noktasında 
günümüzde büyük atılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

E) Sosyal medyanın kullanımıyla ilgili hukuki tedbirler bu 
alandaki sorunların çözümü için yeterli olacaktır. 

DOĞRU CEVAP: E 

 

26. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi/hangileri 
bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından harem ilan 
edilerek ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin 
koparılması ve canlılarının öldürülmesi 
yasaklanmıştır? 

A) Mekke B) Medine 

C) Medine ve Taif D) Mekke ve Medine 

E) Mekke, Medine ve Taif  

DOĞRU CEVAP: C 

 

27. Aşağıdaki şıklardan hangisi “Şirk-i Takrib” ifadesini 
açıklamaktadır? 

A) Allah’a yakınlık elde etmek için uluhiyette birtakım 
varlıkları aracı kabul etmek 

B) Meleklerin Allah’ın kızları olduğunu kabul etmek 

C) Tanrının birden fazla ilahtan oluştuğunu kabul etmek 

D) Tanrının iki ilahtan oluştuğunu kabul etmek 

E) Tanrının güneş, ay ve yıldızlardan mürekkep olduğunu 
kabul etmek 

DOĞRU CEVAP: A 

 

28. “Siz kendi adınıza bana altı şeyi garanti edin, ben de size 
cenneti garanti edeyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. 
(…) Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin. 
İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının ve elinizi 
(haksızlık ve haramdan) çekin.” (Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, V, 323) 

Hadisteki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? 

A) Vadettiğiniz zaman vadinizi yerine getirin. 

B) Gıybetten sakının. 

C) Karşılaştığınızda birbirinize selam verin. 

D) Tarttığınızda ölçüyü doğru tutun. 

E) Zandan kaçının. 

DOĞRU CEVAP: A 
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29. Talebe: Hocam, Kur’an’da neden 30 cüz bulunmaktadır? 
Kur’an’ı bir ayda hatmetmemiz daha uygun olduğu için 
mi? 

Hoca: Tabii ki. Kur’an’ı zamana yayarak, sindirerek 
hatmetmek gerekir. 

Talebe: Peki, bir günümü ayırarak Kur’an’ı bir günde 
hatmetmeye çalışsam sizce nasıl olur? 

Hoca: Kur’an’ın bir kişi tarafından bir günde hatmedilmesi 
uygun değildir… 

Konuşmasına devam eden hocanın aşağıdaki 
ayetlerden hangisini delil olarak getirmesi 
beklenmez? 

A) Kur’an’ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan 
başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık 
ve çelişki bulurlardı! (Nisâ, 4/82) 

B) Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya 
elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik. (İsrâ, 
17/106) 

C) İnkârcılar, “Kur’an ona bütünüyle bir defada indirilseydi 
ya!” diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice 
yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla 
parça parça gönderdik. (Furkân, 25/32) 

D) Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri 
üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz’an sahipleri ondan 
dersler, öğütler alsınlar diye indirdik. (Sâd, 38/29) 

E) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve 
doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak 
Kur’an’ın indirildiği aydır. (Bakara, 2/185) 

DOĞRU CEVAP: E 

 

30. “Atalarınıza iyilikte bulunun ki çocuklarınız da size iyilikte 
bulunsunlar; siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli 
olsunlar.” (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, I, 299) 
“Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır.” 
(Ebû Dâvûd, Edeb, 40) 

I Her iki kavram da eş anlamlıdır. 

II Irz kavramı iffeti de kapsar. 

III Irz kavramı kişilik bütünlüğü ve saygınlığını ifade 
eder. 

IV Irz temizliği (nakiyyü’l-ırz), zinadan uzak olma 
anlamına gelir. 

Zikredilen hadisler ışığında, ırz ve iffet kavramları için 
yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

A) I ve III B) II ve III C) I ve IV 

 D) II ve IV E) III ve IV 

DOĞRU CEVAP: B 

 

31. “Tanrı âlemi ve içindekileri yarattı, bir kenara çekildi.” 
düşüncesini savunan ve bu düşüncesiyle XVI. yüzyıl 
Avrupa’sının Tanrı anlayışını etkileyen düşünür 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kant B) Sokrates C) Aristo 

 D) Eflatun E) Descartes 

DOĞRU CEVAP: C 

 

32. Peygamberimiz (s.a.s.) döneminde hadislerin 
yazılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Peygamberimizin hadislerin yazımını yasaklayan 
sözleri yanında yazım izni verdiği hadisleri de 
bulunmaktadır. 

B) Peygamberimiz hicretten sonra ayetlerle 
karışmasından endişe duyarak hadislerin yazılmasına 
müsaade etmemiştir. 

C) Sahâbenin bazılarının Peygamberimiz hayattayken 
hadis yazması onlara özel izin verildiğini 
göstermektedir. 

D) Peygamberimiz ve râşid halifeler insanlara ayetler 
dışında bir bilgi aktarılmasını bütünüyle yasaklamışlar, 
sadece Kur’an ayetlerinin okunmasını istemişlerdir. 

E) Hadislerin yazımının Peygamberimiz ve halifeler 
tarafından yasaklanması, genel halk katmanının dinî 
bilgisini korumaya yönelik bir tedbirdir. 

DOĞRU CEVAP: D 

 

33. Trollemek; ciddi, iddialı ve resmî platformlarda yapılan 
paylaşımlara, alay edici ve gayriciddi bir dil kullanılarak 
cevap vermek olarak tanımlanır. Canavarlaşan bir mizah 
anlayışını doğuran bu tür eylemler, muhatabın küçük 
düşürülmesini yasaklayan dinî-ahlaki normların 
onayından geçemez. 

Aşağıdaki naslardan hangi ikisi buna güçlü bir 
dayanak teşkil etmektedir?  

A) Yâsîn, 36/77; Kâria, 101/9 

B) Fetih 48/18; Tîn, 95/6 

C) Mülk, 67/13; Tekâsür, 102/1-2 

D) Nebe, 78/35; Âdiyât, 100/11 

E) Hucurât, 49/11; Hümeze, 104/1 

DOĞRU CEVAP: E 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi ilahiyat fakültelerinde tecvid 
ve kıraat alanında öğretilmesi gereken hususlardan 
değildir? 

A) Harflerin mahreç ve sıfatları 

B) Huruf-ı mukattaanın manaları  

C) Hafs rivayetine ait özel okuyuşlar 

D) Kıraatlerle alakalı genel bilgiler 

E) Harflerin doğru seslendirilmesi 

DOĞRU CEVAP: B 

 

35. Hendek Savaşı’nın en kritik safhasında anlaşmayı 
bozup Müslümanları arkadan vurmaya kalkışan 
Kurayza Yahudilerine verilen ceza hariç tutulursa 10 
yıllık Medine döneminde yapılan savaşlarda, 
Müslümanlar ve karşı taraftan ölen insan sayısı 
yaklaşık ne kadardır? 

A) 100 B) 200 C) 300 

 D) 400 E) 500 

DOĞRU CEVAP: D 
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36. Sahâbeden Üseyd b. Hudayr bir gece Kur’an okurken atı 
birkaç kere ürküp heyecanlanmıştı. Üseyd, atın çocuğu 
Yahya’yı çiğnemesinden korktu ve okumaktan 
vazgeçmek zorunda kaldı. O sırada başını semaya doğru 
kaldırıp baktığında kandillerle donatılmış bir tavan gördü. 
Tavan gözünün alabildiğine, semanın derinliklerine doğru 
uzayıp gidiyordu. Üseyd, sabah olur olmaz hemen 
Peygamber Efendimize (s.a.s.) koştu ve yaşadıklarını 
anlattı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 
şöyle buyurdular: “Ey Üseyd, onlar meleklerdi. Senin 
Kur’an okuyan sesine gelmişlerdi. Kur’an sesini 
dinliyorlardı. Eğer okumaya devam etseydin sabaha 
kadar seni dinlerler, insanlar kendilerini seyrederler, onlar 
da insanlardan kendilerini gizleme ihtiyacı 
hissetmezlerdi.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 15) 

Rivayete göre Üseyd b. Hudayr’ın o gece okuduğu 
sure aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fâtiha Suresi B) Bakara Suresi 

C) Âl-i İmrân Suresi D) Yâsîn Suresi 

 E) Târık Suresi 

DOĞRU CEVAP: B 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi hadis külliyatı içerisinde en 
çok tartışma konusu olan rivayetlerdir? 

A) Selamlaşma, yeme-içme adabı, giyinme, süslenme vb. 
gündelik hayatı düzenleyen rivayetler 

B) Namaz, oruç, hac ve zekât ile ilgili rivayetler 

C) Doğruluk, merhamet, adalet ve güzel ahlak ile ilgili 
rivayetler 

D) Miras, vasiyet, hadler, alışveriş ve ticaret ile ilgili 
rivayetler 

E) Peygamberlere ait bazı kıssalar, kabir azabı, gaybî 
haberler ve kıyamet alametlerine dair rivayetler 

DOĞRU CEVAP: E 

 

38.  

I Resûlüm! Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve çok 
esirgeyici olduğumu haber ver. Benim azabımın elem 
verici bir azap olduğunu da bildir. (Hicr, 15/49-50) 

II De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. 
Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi 
yoktur.” (İhlâs, 112/1-4) 

III Sana yeminle bağlılık sözü verenler gerçekte bu sözü 
Allah’a vermiş oluyorlar. Allah’ın eli onların elinin 
üzerindedir. (Fetih, 48/10) 

Ayetlerde ifade edilen Allah’ın sıfatları kelam ilmine 
göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tasnif 
edilmiştir? 

 I II III 

A) Haberî Sıfatlar Sübûtî Sıfatlar Fiilî Sıfatlar 

B) Sübûtî Sıfatlar Fiilî Sıfatlar Haberî Sıfatlar 

C) Sübûtî Sıfatlar Selbî Sıfatlar Fiilî Sıfatlar 

D) Fiilî Sıfatlar Selbî Sıfatlar Haberî Sıfatlar 

E) Fiilî Sıfatlar Sübûtî Sıfatlar Selbî Sıfatlar 

DOĞRU CEVAP: D 

39. Sosyal medyada dine ilişkin verilen bilgilerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Dinle ilgili her türden bilgi, görüş ve kanaat tedavüle 
sokulabilmektedir. 

B) Dinî bilgiler eş derecede doğruymuş ve öneme 
sahipmiş gibi sunulabilmektedir. 

C) Din konusunda manipülatif veri akışına maruz kalmak, 
gençlerin din tasavvurlarının şekillenmesinde sınırlı bir 
etkiye sahiptir. 

D) Dine dair sahih bilgi, sosyal medyada kontrolü 
mümkün olmayan devasa bir bilgi havuzu içinde 
erimektedir. 

E) Dine ilişkin bilgilerin doğruluk ya da yanlışlığı 
paylaşım, beğeni ve etkileşim sayısına göre 
belirlenmektedir. 

DOĞRU CEVAP: C 

 

40.  

اََ لَّى،َف ل مَّ اِلٌس،َف ص  َج  س لَّم  َُع ل ْيِهَو  لَّىََّللاَّ َص  النَّبِيُّ ْسِجد َو  َالم  ابِيٌّ َأ ْعر  ل  د خ 
ًدا،َ ع ن اَأ ح  ْمَم  َت ْرح  َل  ًداَو  مَّ ُمح  ْمنِيَو  :َاللَُّهمََّاْرح  غ ،َق ال  ََََفَالتَفَتََف ر  إِل ْيِهَالنَّبِيُّ

،َف َ لَّم  س  َُع ل ْيِهَو  لَّىََّللاَّ :َ»ل ق ْدَص  ْرتََق ال  َفِيَََتََحجَّ اِسعًا«،َف ل ْمَي ْلب ْثَأ ْنَب ال  و 
لَّم :َ»أ ْهِريقُواََ س  َُع ل ْيِهَو  لَّىََّللاَّ َص  َالنَّبِيُّ ع َإِل ْيِهَالنَّاُس،َف ق ال  ْسِجِد،َف أ ْسر  الم 

اَبَُ :َ»إِنَّم  اٍء«،َثُمََّق ال  ْلًواَِمْنَم  اٍءَأ ْوَد  ل ْمََع ل ْيِهَس ْجًًلَِمْنَم  َو  ِرين  ِعثْتُْمَُمي س ِ
»َ ِرين   تُْبع ثُواَُمع س ِ

Hadiste geçen altı çizili kelimelerin tam karşılığı 
sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? 

A) İltifat etti - Taşa döndürdün 

B) Önem verdi - Kalbini katılaştırdın 

C) Yüz çevirdi - Dondurdun 

D) Dikkat çekti - Hücre edindin 

E) Yöneldi - Mâni oldun 

DOĞRU CEVAP: E 

 

41.  

I Manasını anlamadan sırf sevap kazanmak 
düşüncesiyle Kur’an okunabilir. 

II Arapça bilen herkes Kur’an’ın tamamını rahatlıkla 
anlayabilir. 

III Kur’an’ı okumada ve anlamada bütün dünyadaki 
Müslümanların eksikleri olabilir. 

IV Kur’an’ın anlaşılarak ve düşünülerek okunması 
gerekmektedir. 

V Kur’an’ı anlamadan okumanın hiçbir yararı yoktur. 

Kur’an ile ilgili yukarıdaki önermelerden hangileri 
yanlıştır? 

A) I ve III B) II ve V C) IV ve V 

 D) II, IV ve V E) I, III ve IV 

DOĞRU CEVAP: B 
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42. “Allah vahyinin hepsini Kur’an’la indirmiştir. Başka vahiy 
olsaydı bu da Kur’an’da olurdu. Bu durumda Kur’an’da 
yer almadığı halde din adına ortaya konulan her ne varsa 
bunlar vahiy olmayan, dine yapılan eklemelerdir.” 

Böyle bir söyleme sahip kişi, aşağıdakilerden 
hangisinin dine sonradan eklendiğini iddia etmiş 
olmaktadır? 

A) Miras taksiminde ninenin alacağı pay 

B) Evlenilmesi yasak olan kadınlar ve erkekler 

C) Yol kesme ve anarşi suçlarına takdir edilen cezalar 

D) Ebeveynlerin odalarına girilemeyecek vakitler 

E) Yemin ve zıhâr kefareti 

DOĞRU CEVAP: A 

 

43. Evren Big Bang ile birlikte var olmuştur. Her varlık sudan 
meydana gelmiştir. Tesadüfler zinciri neticesinde varlık 
âlemi ortaya çıkmıştır. Varlıklar oluş süreçlerini Tanrıya 
değil çok uzun süre devam eden değişim ve yenilenmeye 
borçludur. 

Bu düşünceye sahip bir kimseye cevap verme 
hususunda aşağıdaki inanç ve akımlardan hangisinin 
çekimser kalması daha olasıdır? 

A) Laedriyye B) Yahudilik C) Teizm 

 D) Adventizm E) Evangelizm 

DOĞRU CEVAP: A 

 

44. Hz. Peygamber (s.a.s.) Bedir Savaşı’nda sahâbî Hubâb 
b. Münzir’in görüşünü benimseyerek ordunun 
mevzilendiği yeri değiştirmiştir. Bu görüş doğru netice 
vermiş, sonrasında Hubâb, zü’r-re’y (doğru görüş sahibi) 
lakabıyla anılmıştır. Uhud Savaşı’nda ise Hz. Peygamber 
ashâbın çoğunluğunun görüşüne uyarak düşmanı şehir 
dışında karşılamış ancak savaş Müslümanların aleyhine 
sonuçlanmıştır. 

I Hz. Peygamber “Onlarla istişare et.” (Âl-i İmrân, 
3/159) emrine uymuştur.  

II Hz. Peygamber karar verme sorumluluğunu danıştığı 
kimselere yüklemiştir. 

III Hz. Peygamber, vahiy almadığı konularla ilgili 
kararlarında isabetli ya da hatalı olabilir. 

IV İstişare edilen kimseler daima alanında uzman kişiler 
olmalıdır. 

V İstişare edilen kimselerin görüşlerine uymak 
zorunludur. 

İki örnekten yola çıkarak, yukarıdaki yorumlardan 
hangisi/hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III 

 D) II ve IV E) IV ve V 

DOĞRU CEVAP: C 

 

 

 

 

45. İmam-hatip lisesinde öğrenci olan Ahmet’in okuldaki 
uygulamalı meslek dersi sebebiyle teravih namazı 
kıldırması gerekiyor. Bu sebeple Ahmet öğretmeniyle 
birlikte bir köy camiine teravih namazı kıldırmak üzere 
gidiyor. Ahmet; yatsı namazının ilk rekâtında zamm-ı sure 
olarak Duhân suresi 1-8 ayetlerini, ikinci rekâtında Mâûn 
suresini tedvir usulü ile okuyor. Teravih namazının dört 
rekâtında Bakara suresi 1-5 ayetlerini, altı rekâtında 
Rahmân suresinden kısa bir ayetle birlikte “ََا بِ ُكم  ِءَر  َِٰاَل ا ف بِا ي 
ب انَِ  ayetini, son on rekâtında ise Fîl-Nâs surelerini ”تُك ذ ِ
tedvir usulü ile okuyor. Son olarak vitir namazını da 
sırasıyla Tîn, Kureyş ve İhlâs surelerini tedvir usulü ile 
okuyarak kıldırıyor. 

“Kur’an’ı Okuma-Okutma ve Anlama Üzerine” adlı 
kitaba göre, namaz sonrasında öğretmenin Ahmet’e 
aşağıdaki tavsiyelerden hangisini yapması 
beklenmez? 

A) Teravih namazını hadr usulü ile kıldırman daha uygun 
olurdu. 

B) Yatsı namazının ikinci rekâtında Kadir suresini 
okuman daha münasip olurdu. 

C) Dört rekâtta Bakara suresi 1-5 ayetlerini okuyarak 
yetinmemeli, zamm-ı sureyi daha uzun tutmalısın. 

D) Rahmân suresinden uzun bir ayetle birlikte “ََِء َِٰاَل ا ف بِا ي 
ب انَِ اَتُك ذ ِ بِ ُكم   .ayetini okusan daha isabetli olurdu ”ر 

E) Vitir namazında Kureyş suresi yerine Asr suresini 
okusan daha güzel olurdu. 

DOĞRU CEVAP: A 

 

46. “Din Yorumu İthalatı” aşağıdakilerin hangisinde 
doğru bir şekilde açıklanmıştır?  

A) Müsteşrikler tarafından İslam diniyle ilgili üretilen 
bilgilerin tercüme edilerek neşredilmesidir. 

B) Abbasiler döneminde ve Endülüs’te yapılan dinî içerikli 
tercümelere verilen isimdir. 

C) Temel İslam bilimlerine dair Arapça olarak kaleme 
alınan eserlerin Türkçeye kazandırılması faaliyetidir. 

D) İhtida etmiş Batılı Müslümanların eserlerinin tercüme 
edilerek yayınlanmasıdır. 

E) Günümüz Arap coğrafyasında kaleme alınmış her 
kitabın tercüme edilerek yayınlanmasıdır. 

DOĞRU CEVAP: E 

 

47. “Dijital Kimlikler ve Dönüşen İnsani İlişkilerimiz” başlıklı 
makalede “Kimlik, insanın yaşadığı dünyaya, kendisine 
ve diğer insanlara dair anlamı kavraması demektir.” 
denilmekte, kimliğin yalnızca bireye has bir olgu olmayıp 
pek çok çeşidi olduğu vurgulanmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi söz konusu makalede ele 
alınan kimlik çeşitlerinden birisi değildir? 

A) Sosyal kimlik  B) Kültürel kimlik 

C) Dinî kimlik   D) Millî kimlik 

E) Dijital kimlik 

DOĞRU CEVAP: D 
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نَّةَِ“ .48 َهللاَل هَُبِِهَط ِريقًاَإِل ىَاْلج  َفِيِهَِعْلًماَس هَّل  َط ِريقًاَيَْلتَِمسَ  ْنَس ل ك  م   ”و 
(Müslim, Zikr, 38) 

Hadisteki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Talep etmek   B) Bulmak 

C) İltimas etmek   D) Dokunmak 

E) Af dilemek 

DOĞRU CEVAP: A 

 

49. Aynı sahâbîden aynı konuda iki farklı rivayet gelmesi 
hususunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Aynı sahâbîden hadis alan iki râviden biri hatalı 
rivayette bulunmuş olabilir. 

B) Rivayet edilen hadislerden birisi sıhhat açısından 
sorunlu olabilir. 

C) Hakkında nas bulunan bir meselede sahâbe arasında 
içtihat farklılığı meydana gelmiş olabilir. 

D) Rivayetlerdeki her iki durum veya uygulama da caizdir. 

E) Sahâbî, iki rivayetten birisinde Peygamberimizin ilk 
uygulamasını, ikinci rivayette ise sonraki uygulamasını 
aktarmış olabilir. 

DOĞRU CEVAP: C 

 

50. Kelam âlimlerinin Yüce Allah’ın varlığını ispatlamada 
kullandıkları kıyasa dayalı mantık delilleri arasında 
“olgular âleminden hareketle duyu ötesi âlemin bilgisine 
ulaşma” metodu vardır. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi söz konusu 
metoda bir örnek teşkil etmektedir? 

A) Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme 
duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla 
gücü yetendir. (Bakara, 2/20) 

B) O (Allah) her şeye vekildir. Gözler O’nu idrak edemez 
fakat O gözleri idrak eder. (En‘âm, 6/102-103) 

C) O Allah ki seni yarattı. Seni düzgün ve dengeli kılıp, 
ölçülü bir biçim verdi. (İnfitâr, 82/7) 

D) Biz insana şah damarından daha yakınız. (Kâf, 50/16) 

E) Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah 
çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. (Nûr, 24/22) 

DOĞRU CEVAP: C 

 

51. Hicretin 74. yılında vefat eden sahâbî, kendisine 
ihramlıyken sivrisineğin öldürülmesinin hükmünü soran 
Iraklı bir adama “Şuna bakın, Nebî’nin (s.a.s.) torununu 
öldüren adamlar bana sivrisineğin öldürülmesini soruyor!” 
diyerek, Hz. Hüseyin’in şehadetini hayıflanma duygusuyla 
yâd etmiştir. (Buhârî, Edeb, 18) 

Parçada bahsedilen sahâbî aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Abdullah b. Ömer B) Abdullah b. Abbas 

C) Abdullah b. Mes‘ûd D) Abdullah b. Amr 

E) Abdullah b. Zübeyr 

DOĞRU CEVAP: A 

52. Ahlak, İslam düşünce tarihinde farklı boyutlarıyla 
ciddiyetle ele alınan nebevî bir değerdir. Bu bağlamda 
ahlak, “Nefiste iyice yerleşen bir melekedir ki fiil ve 
davranışlar fikrî bir zorlamaya ihtiyaç duymadan bu 
meleke sayesinde kolaylıkla ortaya çıkar.” şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Yukarıda yer verilen ahlak tanımı hangi İslam âlimine 
aittir?   

A) Kindî B) Fârâbî C) İbn Sînâ 

 D) Gazzâlî E) Mâverdî  

DOĞRU CEVAP: D 

 

53. Aşağıdakilerden hangisi imam-hatip ortaokulları ile 
liselerindeki hafızlık eğitim programında dikkat 
edilmesi gereken hususlardan değildir? 

A) Kur’an-ı Kerim mutlaka sevdirilmeli, öğrenci dersten 
asla nefret ettirilmemelidir. 

B) Program süresince hoca değiştirilmemelidir. 

C) Öğrenciler iyi bir seçim ve elemeden geçirilerek 
hafızlığa başlatılmalıdır. 

D) Öğrenci sürekli motive ve teşvik edilmelidir. 

E) Program okula ara verilmeksizin uygulanmalıdır. 

DOĞRU CEVAP: E 

 

54. Bir göreve getirilmek üzere iyiliğinden, dindarlığından 
bahsedilerek tezkiye edilen bir şahıs için: “Onunla, 
takvasına işaret eden maddi bir alışverişiniz oldu mu?” 
sorusunu yöneltmiştir.   

Sorusuyla dinin biçimsel bir görüntüden çok, insanın 
bütün davranışlarında tezahür eden bir olgu olduğu 
gerçeğine işaret eden tarihi şahsiyet kimdir? 

A) Ömer b. el-Hattâb 

B) Ömer b. Abdülaziz 

C) Ali b. Ebû Tâlib 

D) Osman b. Affân 

E) Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe 

DOĞRU CEVAP: A 

 

55.  

I Şuayb (a.s.) 

II Nuh (a.s.) 

III Musa (a.s.) 

IV Salih (a.s.) 

Kur’an-ı Kerim’e göre yukarıdaki Peygamberlerden 
hangisi/hangileri kavimleri tarafından büyücü olmakla 
ve büyülenmişlikle itham edilmiştir? 

A) Yalnız III B) III ve IV C) I ve III 

 D) II, III ve IV E) I, III ve IV 

DOĞRU CEVAP: E 
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56. Dini yaşama konusunda Kur’an’ın tek başına 
kendileri için yeterli olduğunu savunanların, İslam’ın 
doğru bir şekilde yaşanması için hadislerin de 
vazgeçilmez olduğunu savunanlardan ayrıldıkları en 
temel fark aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hadisler, dinin asıl kaynağı Kur’an-ı Kerim karşısında 
alternatif metinler olduğundan reddedilmelidir. 

B) Hadislerin reddedilmesinde en büyük sorumluluk 
hadisleri kıyasıya eleştirip reddeden müsteşriklerindir.  

C) Hadisler hicri II. asırda yazıya geçirildiği için güvenilir 
değildir. 

D) Ebû Hüreyre gibi bazı sahâbîlerin çok rivayette 
bulunması hadislerin sıhhatini zedelemektedir.  

E) Uydurma rivayetler sahih hadislerden tam olarak ayırt 
edilemediğinden hadislerle amel edilmemelidir. 

DOĞRU CEVAP: A 

 

57. Hatim okuma Peygamber Efendimiz (s.a.s.) tarafından 
teşvik edilmiş; bu anlamda Hz. Peygamber şöyle 
buyurmuştur: “Kur’an’ı tertip üzere okuyup hatmetmek 
Allah’ın (c.c.) en çok sevdiği amellerden biridir.” (Tirmizî, 
Kıraat, 13), “Kur’an’ı hatmeden kimsenin kabul olunacak 
bir duası vardır.” (Heysemî, Mecmau’z-zevâid, VII, 172) 

Rivayetlere göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Hatim, bir nizam ve intizam içerisinde yapılmalıdır. 

B) Hatim, Allah’ın rızasını kazanmaya vesiledir. 

C) Hatimde sure atlanmak istendiğinde en az iki sure 
atlanmalıdır. 

D) Hatim, duanın kabul olunmasına vesiledir. 

E) Vahyin devam ettiği dönemde de tertibe önem 
verilmiştir. 

DOĞRU CEVAP: C 

 

58. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 
Ehl-i kitaba gösterdiği müsamaha örneklerinden 
değildir? 

A) Medineli Yahudiler ile Medine Sözleşmesi’ni yapması 

B) Medineli Yahudilerin eğitim-öğretim yeri olan 
Beytülmidrâs’ın faaliyetlerine izin vermesi 

C) Hayber’in fethinden sonra Yahudilerin orada ikametine 
izin vermesi 

D) Necran Hristiyanları ile mübâhele yapması 

E) Necran Hristiyanlarının Mescid-i Nebevî’de ibadetine 
izin vermesi 

DOĞRU CEVAP: D 

 

 

 

 

 

 

59. “(Allah) ‘Ey iblis! Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın 
önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük 
mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın?’ dedi.” (Sâd, 
38/75) 

Allah’ın sıfatlarının tasnifi dikkate alındığında altı 
çizili kelime ile ifade edilen sıfatın bir benzeri 
aşağıdaki ayetlerin hangisinde bulunmaktadır? 

A) Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizli tuttuklarını da 
bilir, açığa vurduklarını da. (Bakara, 2/77) 

B) Sizin için Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı 
vardır. (Bakara, 2/107) 

C) Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah’ındır. O 
dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. (Âl-i İmrân, 
3/129) 

D) Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah her 
şeye hakkıyla gücü yetendir. (Âl-i İmrân, 3/189) 

E) Rahman olan Allah Arş’a kurulmuştur. (Tâhâ, 20/5) 

DOĞRU CEVAP: E 

 

60. Hadislerin güvenilirliği, bağlayıcılığı, sıhhati, 
Peygamberimize (s.a.s.) aidiyeti gibi hususlarda 
şüphe oluşturmaya çalışanların en çok itham ettiği 
zümre aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Hadis yazımını yasaklayan râşid halifeler 

B) Hadislerin bize ulaşmasında en önemli tabaka olan 
sahâbîler 

C) Hadisleri tedvin eden tebeu’t-tâbiîn nesli 

D) Hadisle meşgul olan ama rivayetleri yazıya 
geçirmeyen tâbiîn nesli 

E) Metin tenkidi yerine senet tenkidi yapan cerh ve tadil 
âlimleri 

DOĞRU CEVAP: B 

 

61.  

I Fâtiha, Kur’an’ın en büyük (azametli) suresidir. 

II Kehf, okuyanın Deccal’in şerrinden emin olacağı 
suredir. 

III Yâsîn, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) her gece okuduğu 
ve yolculukta bile ihmal etmediği suredir. 

IV Mülk, geceleri okuyanın günahlarının affedileceği 
müjdesi olan suredir. 

V İhlâs, Kur’an’ın üçte birine denk olan suredir. 

Yukarıda surelerin faziletiyle ilgili verilen bilgilerden 
hangileri yanlıştır? 

A) I ve II B) III ve IV C) III ve V 

 D) II ve IV E) I ve III 

DOĞRU CEVAP: B 
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62. (I) Fiziki bir varlık olan insanın mutlak varlıkla irtibat 
kurmasını sağlayan tefekkür, imana konu olabilir. (II) Bir 
ayette gece ve gündüzün gelip gidişi anlatılır. (III) Bir 
başka ayette gökyüzünün kandillerle süslendiğinden ve 
kusursuz oluşundan bahsedilir. (IV) İnsan kozmik 
sistemdeki ve bizzat kendi hayatındaki baş döndürücü ve 
harika olayları gözlemleyip üzerlerinde inceden inceye 
düşündüğü zaman, bir iman tepkisi ortaya koymak için 
şöyle der: “Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın!” 

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden 
hangisinde/hangilerinde tefekkürün sonucundan 
bahsedilmektedir? 

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III 

 D) II ve III E) III ve IV 

DOĞRU CEVAP: B 

 

63. Yahudiliğe girmeleri için Himyerî kralı Zûnüvâs’ın 
zorlamasını kabul etmeyen ve bu sebeple topluca 
katledilen mümin topluluğun Kur’an’da zikredilen adı 
nedir? 

A) Ashâbü’l-uhdûd B) Ashâb-ı Medyen 

C) Ashâbü’l-karye D) Ashâbü’l-Eyke 

 E) Ashâbü’l-Hicr 

DOĞRU CEVAP: A 

 

64. Kur’an sevgisi kazandırılmalı, Kur’an’ı anlamaları için 
görsel ve işitsel dokümanlar kullanılmalıdır. Kur’an’ın 
mesajlarıyla tanışması sağlanmalıdır. Bunun için kıssa, 
hikâye ve hayatın içinden örneklerden istifade edilebilir. 
Ayrıca Kur’an kıssaları teatral biçimde anlatılabilir, 
Kur’an’daki bir kıssayı resim çizmesi sağlanarak 
anlatması istenebilir. 

Parçada anlatılan Kur’an’ı anlama yöntemi hangi 
eğitim seviyesi için en uygundur? 

A) İlköğretim B) Lise C) Ön lisans 

 D) Üniversite E) Lisansüstü 

DOĞRU CEVAP: A 

 

65. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde “külli irade”den 
bahsedilmektedir? 

A) Bu, ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa 
Allah kullara asla zulmedici değildir. (Âl-i İmrân, 3/182) 

B) Bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman ona sözümüz 
ancak “Ol!” dememizden ibarettir. (Nahl, 16/40) 

C) Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için 
bulmuştur. (İsrâ, 17/15) 

D) Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. 
(Müddessir, 74/38) 

E) Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle 
yükümlü kılmaz. (Bakara, 2/286) 

DOĞRU CEVAP: B 

 

 

66. Sosyal medya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 
söylenemez? 

A) Bilgi üretimine katkı sunma imkânı vermiştir. 

B) İletişimde zaman ve mekân sınırlarını ortadan 
kaldırmıştır. 

C) Bire bir, birden çoğa ve çoktan çoğa iletişim kurma 
imkânı sunmaktadır. 

D) Bilgiye tarihte eşi görülmemiş bir tarzda ve hızda 
ulaşma imkânı sağlamıştır.  

E) Alt yapı itibarıyla Web 1.0 teknolojisine 
dayanmaktadır. 

DOĞRU CEVAP: E 

 

67. “Hz. Ebû Bekir (r.a.) bir gün Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 
yanına girmek için izin istedi. Bu arada (kızı) Hz. Âişe’nin 
(r.a.) yükselen sesini işitti. İçeri girince, tokat atmak 
niyetiyle onu yakaladı ve ‘Bir daha Resûlullah’a karşı 
sesini yükselttiğini görmeyeyim.’ dedi. Allah Resûlü onun 
vurmasına engel oldu. Hz. Ebû Bekir öfkeli bir şekilde 
oradan ayrıldı. O dışarı çıkarken Hz. Peygamber eşine 
hitaben, ‘Adamın elinden seni nasıl kurtardığımı gördün 
mü?’ diye takıldı. Hz. Ebû Bekir günler sonra tekrar 
Resûlullah’ın yanına girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde 
onları barışmış halde buldu ve ‘Beni kavganıza dâhil 
ettiğiniz gibi barışınıza da dâhil edin.’ dedi. Onlar da 
‘Tamam öyle olsun.’ dediler.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 84) 

I Hz. Ebû Bekir, Hz. Peygamber’e karşı saygısızlık 
yapılmasına engel olma duygusuyla kızına müdahale 
etmiş olabilir. 

II Erkekler hanımlarını daima anne-babalarına karşı 
korumalıdır. 

III Anne-babalar evli çocuklarının aile içi meselelerinin 
tamamen dışında durmalıdır. 

IV Anne-babalar evli çocuklarının sevinç ve üzüntülerine 
iştirak etmelidir. 

Hadisten yola çıkarak yukarıdaki yorumlardan 
hangileri yapılamaz? 

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III 

 D) II ve IV E) III ve IV 

DOĞRU CEVAP: C 

 

68. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Kur’an’ı uzatarak, ayetlerin 
sonunda durarak, tane tane, acele etmeden, tedebbür ve 
tefekkür ederek okumuştur. Hatta Ebû Zer’in (r.a.) haber 
verdiğine göre bir gece “Sen onlara azap edersen, 
şüphesiz onlar senin kullarındır. Şayet mağfiret edersen, 
Aziz ve Hakîm olan sensin.” ayetini tekrar tekrar okuyarak 
sabahlamıştır. 

Yukarıda anlatılan Peygamber Efendimizin Kur’an’ı 
okuma şeklini en iyi hangi kavram karşılamaktadır? 

A) Tedvîr B) Tashîh C) Tahkîk 

 D) Tertîl E) Tatbîk 

DOĞRU CEVAP: D 
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69. “Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), Selman el-Farisî ile 
Ebü’d-Derdâ arasında kardeşlik bağı kurmuştu. Bir gün 
Selman, kardeşi Ebü’d-Derdâ’yı ziyarete gitti. Hanımı 
Ümmü’d-Derdâ’yı eski püskü elbiseler içinde görünce ‘Bu 
ne hal?’ diye sordu. Ümmü’d-Derdâ, kocasının kendisiyle 
ilgilenmediğini de kastederek, ‘Kardeşin Ebü’d-Derdâ’nın 
dünyaya ihtiyacı kalmadı.’ karşılığını verdi. Biraz sonra 
Ebü’d-Derdâ gelerek Selman’a yemek hazırladı. Selman 
onun da yemesini isteyince Ebü’d-Derdâ ‘Ben 
oruçluyum.’ dedi. Selman, ‘Sen yemezsen ben de 
yemem.’ deyince Ebü’d-Derdâ yemeğe katıldı. Gece 
olunca Ebü’d-Derdâ erkenden namaza kalktı. Bunu fark 
eden Selman, uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar 
namaza kalkan Ebü’d-Derdâ’yı Selman yine ikaz ederek 
uyumasını istedi. Gecenin sonuna doğru Selman, Ebü’d-
Derdâ’yı ‘Haydi şimdi kalk.’ diyerek uyandırdı ve ikisi 
birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebü’d-
Derdâ’ya şu uyarıda bulundu: ‘Rabbinin senin üzerinde 
hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin 
senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını 
ver.’ Bu olaydan sonra Ebü’d-Derdâ Peygamber 
Efendimize gelerek hadiseyi anlattı. Hz. Peygamber 
(s.a.s.) ‘Selman doğru söylemiş.’ buyurdu.” (Buhârî, 
Savm, 51) 

I Ebü’d-Derdâ’nın zühd eğilimi muhtemelen ruhi 
yapısından kaynaklanıyordu. 

II Selman’ın sözleri Hz. Peygamber tarafından tasdik 
edilince, sünnet-i seniyyeye dâhil olmuştur. 

III Ümmü’d-Derdâ’nın eşinden şikâyet etmesi, aile 
sırlarını açığa çıkarmak olduğu için doğru değildir.  

IV Bu olay, manevi rehberlik ve dinî danışmanlığın 
sünnet-i seniyyedeki örneklerinden kabul edilebilir. 

Hadisten yola çıkarak yukarıdaki yorumlardan 
hangisi/hangileri yapılamaz? 

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 

 D) II ve IV E) I, II ve IV 

DOĞRU CEVAP: B 

 

70.  

I Arza: Her yıl ramazan ayında, o zamana kadar nazil 
olan ayet ve sureleri Cebrail’in (a.s.) Hz. Peygamber’e 
(s.a.s.), Hz. Peygamber’in de Cebrail’e okumasıdır. 

II Fem-i muhsin: Kur’an’ı en güzel ve en doğru şekilde 
anlayan kimsedir. 

III Tashih-i huruf: Kur’an okuyuşunu ideal ve en güzel bir 
şekilde okuyacak seviyeye çıkarmak için harfler ve 
tecvid kuralları üzerinde uygulamalı olarak 
derinlemesine çaba sarf etmektir. 

IV Müsavat-muadelet: Okuyuş usullerine göre her harfi, 
kelimeyi, meddi vb. her geçtiği yerde aynı ölçülere 
riayet ederek okumaktır. 

Numaralandırılmış ıstılahlardan 
hangisinin/hangilerinin tanımı doğru verilmiştir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 

 D) II ve IV E) I, III ve IV 

DOĞRU CEVAP: E 

 

 

71. Ashâb-ı kirâmdan bazıları Peygamberimizden (s.a.s.) çok 
miktarda hadis rivayet etmekle meşhur olmuş, bazıları ise 
daha az rivayette bulunmuştur. 

Peygamberimizden çok miktarda hadis rivayet eden 
sahâbîlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Önde gelen sahâbîler daha fazla hadis rivayet etmiştir.   

B) Ömürlerinin çoğunu Peygamberimizin zamanında 
geçiren sahâbîler daha fazla hadis rivayet etmiştir. 

C) Peygamberimizle yoğun olarak bir arada bulunan 
sahâbîler daha fazla hadis rivayetinde bulunmuşlardır. 

D) Çok hadis rivayetinde bulunan sahâbîlerin tamamı 
ömürlerini ilim öğrenmeye adamış Suffe ehlindendir. 

E) Peygamberimiz zamanında çocuk yaştaki bütün 
sahâbîler daha fazla hadis rivayet etmiştir. 

DOĞRU CEVAP: C 

 

72.  

I 1980’lerden sonra doğan, sosyal ilişkilerini büyük 
çoğunlukla sosyal medya üzerinden ilerleten kuşak 
“dijital yerliler” olarak isimlendirilmektedir.  

II Günümüzde genç kuşak sevinçlerini, hüzünlerini, 
öfkelerini sosyal ağlarda yaşamakta, sıkıntılarını ve 
dertlerini bu mecralardaki arkadaşlarına/takipçilerine 
açmaktadır. 

III Sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanan 
genç kuşak, belirli bir takipçi ya da arkadaş sayısına 
ulaşma konusunda fazlaca emek harcayabilmektedir. 

IV Günümüzde insanlar Facebook, Twitter, Instagram 
gibi sosyal medya platformlarına çoğunlukla avatar ve 
kullanıcı isimleriyle katılmaktadır. 

V Sosyal medya aracılığıyla kurulan yeni sosyalleşme 
biçimleri siber ihanet, siber aldatma, siber taciz gibi 
istenmeyen pratikleri hayatımıza dâhil etmiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmelerden hangileri yanlıştır? 

A) I ve II B) I ve IV C) III ve IV 

 D) II, IV ve V E) II, III ve V 

DOĞRU CEVAP: B 

 

73. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendileri hakkında “Allah 
katında burnuyla gübre yuvarlayan böcekten daha 
değersizdir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 52) 
buyurduğu zümre kimlerdir? 

A) Atalarıyla övünenler 

B) Faiz yiyenler 

C) Mal biriktirenler 

D) Başkalarının namusuna iftira atanlar 

E) Mümin kardeşinin canına kast edenler 

DOĞRU CEVAP: A 
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74. Çok hadis rivayet etmekle meşhur olmuş sahâbîlerin 
başında Peygamberimizle (s.a.s.) birlikte yaklaşık üç yıl 
yaşayan Ebû Hüreyre gelmektedir. Onun rivayet ettiği 
hadislerin önemli bir kısmı başka sahâbîler tarafından da 
rivayet edilmiş ve aynı hadisin farklı tarikleri oluşmuştur. 

Kütüb-i tis‘a olarak meşhur olmuş en güvenilir dokuz 
hadis kitabında Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği, ancak 
başka sahâbîler tarafından rivayet edilmeyen 
hadislerin sayısı kaçtır? 

A) 39 B) 42 C) 43 

 D) 45 E) 47 

DOĞRU CEVAP: B 

 

75.  

َع ل ْيِه:َأ نََّ ْقِضيُّ َاْلم  ُجل ْيِن،َف ق ال  َر  س لَّم َق ض ىَب ْين  لَّىَهللاَُع ل ْيِهَو  َص  ََ   النَّبِيَّ
اَأَْدبََرَ ََّللاَّ ََلَمَّ س لَّم :َ»إِنَّ لَّىَهللاَُع ل ْيِهَو  َص  َالنَّبِيُّ ِكيُل،َف ق ال  نِْعم َاْلو  َُو  ََّللاَّ ْسبِي  ح 

ل ِكنََْيَل ومَ  َع ل ىَاْلع ْجِز،َو  َََبِاْلَكْيِسََع ل ْيك  نِْعم  َُو  ََّللاَّ ْسبِي  َأ ْمٌر،َف قُْلَح  ف إِذ اَغ ل ب ك 
ِكيُلَ« َاْلو 

Hadiste geçen altı çizili kelimelerin tam karşılığı 
sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? 

A) Arkada kaldığında - ayıplar - kese edinmek 

B) Vaktini doldurunca - kınar - ferasetli olmak 

C) Geride bırakınca - azarlar - kıyas yapmak 

D) Dönüp giderken - hoşlanmaz - akıllı olmak 

E) Geriden takip ederken - sitem eder - zarif olmak 

DOĞRU CEVAP: D 

 

76. Kur’an-ı Kerim’de savunma, savaş sanayisi ve teknolojisi 
ile alakalı “Düşmana karşı, gücünüz yettiği nispette 
kuvvet hazırlayın.” (Enfâl, 8/60) buyrulmakta ve bu 
hususta temel bir ilke ortaya konmaktadır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ayetteki altı çizili 
kelimeyi nasıl açıklamıştır? 

A) Atmak B) Güçlenmek C) Çalışmak  

 D) Ordu kurmak E) Yardımlaşmak 

DOĞRU CEVAP: A 

 

77. Hz. Mevlâna: “Küfür Allah’ın (c.c.) takdiriyledir, hükmüyle 
değil.” derken “takdiri” kulun isteği doğrultusunda Allah 
tarafından yaratılması şeklinde açıklamıştır. 

Buna göre takdir ve hüküm bağlamında düşünecek 
olursak aşağıdaki şıklardan hangisi diğerlerinden 
ayrılmaktadır? 

A) Kişinin belli bir anne ve babadan dünyaya gelmesi 

B) Kastamonu’da sel felaketlerinin yaşanması 

C) Bakkal Ahmet’in kız çocuğunun dünyaya gelmesi 

D) Ali’nin Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanması 

E) Evinin bahçesinde dinlenen İdris amcanın yorgun 
mermi sebebiyle hayatını kaybetmesi 

DOĞRU CEVAP: D 

 

78. Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde Allah Teâlâ’nın 
Peygamberimize (s.a.s.) kitap ve hikmeti öğrettiği 
zikredilmektedir. 

Allah’ın Peygamberimize öğrettiği hikmet ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Hikmet Kur’an’la birlikte Peygamberimize verilen gaybî 
bilgilerdir.  

B) Kitap ve hikmet aynı şeydir fakat Rabbimiz hikmetin 
önemini belirtmek için ayrıca vurgulamıştır. 

C) Hikmet ümmi olmasına rağmen Peygamberimize Allah 
tarafından bahşedilen vehbî ilimlerdir. 

D) Miraç Gecesi’nde Cebrail tarafından Peygamberimize 
verilen ve onun yolculuk boyunca temaşa ettiği bütün 
olağanüstü hallerdir.   

E) Peygamberimize Kitap’la birlikte öğretilen hikmet, 
onun hadisleri ve sünnet-i seniyyesidir.  

DOĞRU CEVAP: E 

 

79.  

I Allah seni takva ile azıklandırsın. 

II Allah seni cennetiyle nimetlendirsin. 

III Nerede olursan ol Allah sana hayrı kolaylaştırsın. 

IV Allah seni bağışlasın. 

V Allah sana hidayet ve afiyet versin. 

“Ey Allah’ın Resûlü, yolculuğa çıkıyorum, bana dua 
et.” (Tirmizî, Daavât, 45) diyen sahâbîye Hz. 
Peygamber (s.a.s.) hangi duaları etmiştir? 

A) I, II, III B) I, III, IV C) II, III, V 

 D) II, IV, V E) III, IV, V 

DOĞRU CEVAP: B 

 

80. Günümüz ağ toplumunda bilinçsiz ve kötü internet/sosyal 
medya kullanımının çok farklı şekilleri bulunmaktadır. 

Aşağıdaki bilinçsiz ve kötü internet/sosyal medya 
kullanım şekillerinden hangisinin tanımı yanlış 
verilmiştir? 

A) Cheesepodding: Rastladığı her şeyi indirme 

B) Crackberry: Cep telefonu olmadan bir yere gidememe 

C) Siberhondrik: Gelişmeleri takip edememe veya 
kaçırma korkusu 

D) Photolurking: Sosyal ağ sitelerinde saatlerce 
insanların albümüne bakma 

E) Stalking: Çevresindekileri sürekli olarak arama motoru 
ve sosyal medyadan araştırma 

DOĞRU CEVAP: C



 

 

 



 

SINAV ESNASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Soru kitapçıklarını ve optik cevap formlarını kontrol ediniz, baskı hatası olan kitapçık veya formun 

değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 

2. Sınavdaki sorular, 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Bilgi Yarışması ile ilgili Şartname’de 

belirtilen kitaplar çerçevesinde cevaplanmalıdır. 

3. Bu kitapçıkta toplam 80 soru bulunmaktadır. 

4. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate 

alınmayacaktır. Her doğru cevap 1,25 puan değerindedir. 

5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı cevap kağıdında o soru için 

ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 

6. Bu kitapçıkta yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Cevap kağıdında bir soru için birden 

çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek 

istediğinizde silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

7. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde kullanımı 

yasaktır. 

8. Sınav süresi 120 dakikadır (2 saat). Sınavın ilk 20 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine 

izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasından itibaren 20 dakika içerisinde sınav salonunda hazır 

bulunmayan aday sınava alınmayacaktır. 

9. Sınav süresince kimlik belgeleri sıranın üzerinde bulundurulacaktır. 

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

alınmayacaktır. 

11. Sınav süresince cep telefonu vb. elektronik cihazlar kapalı tutulacaktır. Telefonun sessiz konumda olması 

yeterli değildir. Cep telefonu vb. elektronik cihazlar ile ilgili tüm sorumluluk adaya aittir. 

12. Sınav süresince adayın elektronik özellik taşıyan herhangi bir cihaz, bellek vb. kullanması yasaktır. 

13. 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 sorular hakkında salon görevlileriyle görüşmeleri kesinlikle yasaktır. 

14. Adaylar; sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadırlar. Sınavın geçerli sayılması, 

her şeyden önce, adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve 

yapılacak uyarılara uymayanların, herhangi bir şekilde kopya çekmeye teşebbüs eden veya çeken 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

15. Adaylar soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazacaklardır. 

16. Optik cevap formu üzerinde adı-soyadı, imza, sınav tarihi tükenmez kalemle doldurulacak; kitapçık türü, 

T.C. kimlik numarası, kurum sicil numarası, adı-soyadı kurşun kalemle yazılıp mutlaka kodlanacaktır. 

17. Optik cevap formunda kurum sicil numarası bölümü 9 kutucuk olarak yer almaktadır. Adaylardan sicil 

numarası 8 rakamlı olanlar sicil numaralarının başına 0 ekleyerek dolduracaklardır. 

18. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına 

işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

19. Soruların ve cevapların dışarı çıkarılması yasaktır. 

20. Görevliler tarafından sınavın sona erdiği ilan edildiği anda aday, optik cevap formu ve/veya soru kitapçığı 

üzerinde herhangi bir işlem yapmayı bırakacaktır. Bu kurala uymayan adayın sınavı iptal edilecektir. 

21. Sınav sonunda soru kitapçığı ve optik cevap formları sınav salon görevlilerine imza karşılığı teslim 

edilecektir.  

22. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava 

devam etmelerine izin verilmeyecektir. 

23. Kitapçıktaki soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının 

Diyanet İşleri Başkanlığının yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla 

çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. 


