ÖZLENEN SORU BANKASI(KÜLLİYATI) ÇIKTI.
Bu Kitap Yüzünüzü Güldürecek, Bu Kitapla Sınav Korkunuzu Yeneceksiniz

Editör: Hocam hayırlı olsun. Yeni bir soru bankası(Külliyatı) kitabı çıkartmışsınız.
Din Gönüllüsü Yayınları: Evet. 8.000 küsur soruyu içeren yeni bir kitap çalışması yapık. Tüm diyanet çalışanlara şimdiden hayırlı olsun.

Editör: Hocam! Ne gerek vardı bu kitaba? Piyasada çok soru bankası kitabı var.
Din Gönüllüsü Yayınları: Var; ama birçoğu para için yazılmış, insanların hayalleriyle oynamak için
oluşturulmuş kitaptır onlar. 500-600 sayfa ama içinde doyurucu bilgi yok. 1.000 soru 2.000 kimin
derdine dermen olacak ki?

Editör: Sizin kitap ile o kitapların farkı nedir sayın hocam?
Din Gönüllüsü Yayınları: Bizim kitapta 8.000 küsur soru vardır. Bunların hepsi ÖSYM sistemine
uyumlu sorulardır. Bu kitabı kısa kısa sorulardan oluştursaydık 20.000 – 25.000 gibi sorulara kadar
çıkardı. Ama biz ÖSYM sistemini baz alarak hazırladık.

Editör: 8.000 soruyu nasıl bu bir kitaba sığdırdınız?
Din Gönüllüsü Yayınları: Piyasada ki soru bankası kitaplarına baktığımızda bir sayfada 4 soru en
fazla 5 soru var. Diğer taraflar hep boş. Neden? Adamların amacı para kazanmak hizmet etmek
değil. Sadece amaçları, soru bankası kitabınız var mı? Sorusuna evet, demeleri içindir. Biz de parayı
düşünseydik 8.000 adet soruyu kitabı 4 veya 5 adet değişik isimler altında soru bankası kitabı çıkartır satışa sunardık.

Editör: Hocam bu kitabınızın piyasadaki kitaplara göre en önemli özelliği nedir?
Din Gönüllüsü Yayınları: Piyasadaki kitaplar genellikle her konudan bir soru sorar ve diğer soruya
geçer. Bizim kitap ise konu anlatımlı kitapların Soru bankası versiyonu. Örneğin Allah’ın zati ve
subiti sıfatları ile ilgili hepsinden soru var. Biri de atlanmış değil. Namazın vacipleri ile ilgili 4 veya 5
adetini değil hepsini soruya döktük. Diğer piyasadaki kitaplar böyle değil 4 vacibi soru olarak verirler. Diğer vacipler nerede. En büyük özelliği budur. Diyanet görevlisi kardeşimiz KONU ANLATIMLI
Kitaplara fazla ihtiyaç duymadan hem konuyu öğrenir hem de soruyu çözer.

Editör: Kitabınızı hazırlarken hangi kaynaklardan yararlandınız?
Din Gönüllüsü Yayınları: Diyanet İşleri Başkanlığının önerdiği kaynaklardan, İlahiyat Önlisansın
Kaynaklarından, İlitamın kaynaklarından yararlandık.

Editör: Kitabınız kim veya kimler yazdı? Tashih eden oldu mu?
Din Gönüllüsü Yayınları: Güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Kitabımızı alanından uzman
olan hocalarımız hazırladı. Hazırlanan soruları VAN ARVASİ EĞİTİM MERKEZİ Eğitim ve Öğretim
Görevlisi Bilal GÜNDÜZ hocam baştan sona tashih etti, okudu, inceledi. Hatasız bir eser çıksın istenildi. diniajans.com aracılığı ile Bilal GÜNDÜZ hocama bu konuda çok teşekkür ediyorum. Allah razı
olsun emeğinden dolayı.

Editör: Sayın Hocam! Kitabınızın boyutları nasıl kaç sayfadan oluşuyor? Piyasadaki kitaplarla bu
kitabınızın farlı nedir?
Din Gönüllüsü Yayınları: Piyasadaki kitapların hepsi 16x24 ebatlarında, yazı büyüklüğü ha 11 dir
veya 12 dir. Yazı büyük olunca çok yer kaplayacaktır. Bizim kitap ise 19x27 ebatlarında. Yazı büyüklüğü 9 dur. İçerisine bir soru daha fazla sığdıra bilir miyiz diye düşündük. Amaç bu kitabı alan hocalarımız başka kaynağa gerek duymasınlar, bütün bilgiyi burada bulsunlar istedik.

Editör: Sizde kitabınızı 16x24 ebatlarında neden yapmadınız?
Din Gönüllüsü Yayınları: Eğer biz 16x24 ebatlarında 11 yazı büyüklüğünde yapsaydık kitabımız
1.500 sayfa olurdu, bu da 3 cilt gibi ortaya bir eser çıkardı. 1.500 sayfalık kitap olamayacağına göre.
Biz farkı bir yöntem seçerek tek kitapta toplamaya çalıştık.

Editör: Hocam EN ÖNEMLİ Soruyu soruyorum. Dinler Tarihi ve Mezhepler Tarihi tüm Diyanet
görevlilerinin dert yandığı bir konu. Bu konuda çalışma yaptınız mı?
Din Gönüllüsü Yayınları: Editör kardeşim! Biz bu konuyu atlar mıyız hiç. Dinler Tarihi ile ilgili bölümü alanında uzman olan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Dinler Tarihi öğretmeni Osman KAYA hocamıza özel hazırlattık. Mezhepler Tarihini ise Van Eğitim Merkezi Eğitim görevlisi Bilal GÜNDÜZ
hocamıza özel hazırlattık.

Editör: Mesele Anlaşıldı sayın hocam. Ekibiniz çok iyi Allah Yolunuzu açık eylesin. O zaman şöyle diye bilir miyiz? Bu kitabı okuyanların elinden hiçbir şey kaçmaz?
Din Gönüllüsü Yayınları: Milleti ters köşeye yatıran DİNLER ve MEZHEPLER TARİHİ ile ilgili cesaretleri varsa en zor soruyu sorsunlar. Bu kitabı okuyan kardeşlerim ALLAH’ın izniyle soru kaçırmayacaklar.

Editör: Hocam Kitabınızın fiyatı nedir? Bu konuda da okuyucularımızı bilgilendirir misiniz?
Din Gönüllüsü Yayınları: Kitabımızın Normal fiyatı 50 Tl yerine KANPANYA Yapıyoruz. 50 TL YERİNE
35 TL olarak fiyatlandırıyoruz. Üstelik 5 TL lik ‘’MÜFREDAT KİTABI’’ ve 5 TL lik ‘’İSLAMA GÖRE EVLENECEK GENÇLERE TAVSİYELER’’ isimli kitaplarımız da HEDİYEMİZDİR. BİZ HER ŞEYİ ALLAH İÇİN
YAPARIZ. Biz para mantığını gütseydik 3 ayrı kitap yapar satardık. 3 kitap 30 ardan 90 tl eder. Ama
biz kitabımızı okuyan kardeşlerimizin hayır dualarını almak için böyle bir yol izledik.

Editör: Hocam sizlerden Allah Razı olsun. Siz kitap satmıyorsunuz hizmet yapıyorsunuz. Bu konuda ne dersiniz?
Din Gönüllüsü Yayınları: Öncelikle bize destek veren, bizim kitapları alarak bu kervanın yürümesine destek olan kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum. Bu ana kadar 10 bin adet ‘’Kur’an Kursu
Kitabı’’, 5 bin adet ‘’Kur’an’ın Kerim’in Verdiği Mesajlar’’, 5 bin adet ‘’Birlikte Yaşama Ahlakı’’
isimli kitaplarımızı hediye ettik. Şimdi de ‘’Müfredat Kitabı’’ ve ‘’İslam’a Göre Evlenecek Gençlere
Tavsiyeler’’ isimli kitaplarımızı hediye edeceğiz. Bu hediyelerden hasıl olan sevaptan da Yüce Allah
bize destek veren TÜM KARDEŞLERİMİN de GEÇMİŞLERİNİN RUHUNU ŞAT EYLESİN ve RUHUNA
ULAŞTIRSIN. Ben ayrıca Teşekkür ederim. Bize böyle bir imkân verdiğiniz için.

Editör: Hocam çoklu kitap alımlarında ne gibi kampanyanız var?
Din Gönüllüsü Yayınları: Açık yüreklilikle şunu söylemek istiyorum. Kargo başına 7-8 tl para ödeniyor. Bu 7-8 tl parayı kargo şirketleri alacağına kardeşimizin kesesine kalsın. Bu anlamda bir kampanya düzenledik.

TOPLU ALMALARINIZI TAVSİYE EDERİZ.
1 kitap
alan kargo dahil
35 tl
1 ve 5 kitap alan kitap başına 5’er tl indirimli
6 ve 10 kitap alan kitap başına 7’şer tl indirimli
11 ve 15 kitap alan kitap başına 9’ar tl indirimli
16 ve 20 kitap alan kitap başına 12’şar tl indirimli
21 ve üzeri kitap alan kitap başına 15’şar tl indirimli
Editör: Kitaplarınızda birkaç örnek sunar mısınız?
Din Gönüllüsü Yayınları: Ne demek. Elbette Sunarız. Kitabı alan kardeşlerim nasıl bir kitap alacaklarını bilmeleri gayet doğal haklarıdır.
ÖRNEK SORU
I-Birinci vahyin gelişi ile ikinci vahyin gelişi arasındaki
duraklama dönemine Fetret devri denir.
II-Ayın yarılmasını ifade eden bir Kur`an terimi olan kavram İnşikaku`l-Kamer’dir.
III-Yüce Allah’ın ‘’Gayb âleminin levhalarını içine alan
görünmeyen kitabına’ İmam-ı Mübîn nedir.
IV-Yüce Allah’ın ‘’Görünen şahadet âlemindeki tüm varlıklar âlem-i gaybın açılıp kapanmasını’’ ifade eden kitabına
Kitab-ı Mübîn denir.
V-Bir şeye bakarak aynısını yazma işidir. Kur’an-ı Kerim’in
yazarak çoğaltılmasına İstihsan denir.
22-Kur’an-ı Kerim ile ilgili yukarıdaki tariflerden
hangisi yanlıştır?
A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V

ÖRNEK SORU
24-‘Ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı’ için; ‘’Es-Seb'u'lMesânî ve El-Vâfiye’’ isimleri verilmiştir. ‘Birçok esrarı
taşıdığından’ dolayı ‘’Kenz’’ ifadesi kullanılmıştır.
Kur'an’ın temel prensiplerini (esaslarını) kapsadığı için
ona "Ümmül Kitap" yani ‘’Ana Kitap’’ dendiği gibi aynı
sebepten dolayı ‘’El Esas’’ da denilmiştir. Söz konusu
sure aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fatiha suresi
B)Tin suresi
C)Tekfir suresi
D)Abese suresi
E)Bakara suresi

ÖRNEK SORU
22-‘’Bu tarzdaki okuyuşta tecvid hükümleri orta tempolu
bir nispette icra olunur. Muttasıl ve munfasıl meddler iki
buçuk - üç elif, medd-i lâzım dört elif miktarı uzatılır. Mahreçler ve harflerin sıfatları katiyyen ihlal edilemez.’’ Diyen
bir Kur’an kursu hocamız hangi kavramı açıklamaya
çalışmıştır?
A)Hadr
B)Tedvir
C)Tahkik
D)Tertil
E)Esvat

ÖRNEK SORU
ُ ٰٓ ه ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ه
َ اّٰلل َت ْف َت ُر
ون
ِ (ٰٓ ق ْل اّٰلل ا ِذن لك ْم ام علىYunus:59)
َ ْ َ َ ُْ ْ َ
َ َّ ُ
( ق ْل الذك َرْي ِن َح َّر َم ا ِم ْلانث َي ْي ِن ا َّما اش َت َمل ْتEnam:143-144)

5-Yukarıdaki altı cizili kelimelerde hangi tecvid kuralı
vardır?
A)Kelime-i muhaffefe
B)Kelime-i musakkale
C)Harfi muhaffefe
D)Harfi musakkele
E)Cümle-i muhaffefe

ÖRNEK SORU
ٌ ص َحاب ْال ُق ُبور﴿﴾ َما ََل َت ْف َع ُلو َن﴿﴾ ُب ْن َي
ُ ان َم ْر
ْ َا
ٌ ص
﴾﴿ وص﴿﴾ ِس ْح ٌر ُم ۪ب ٌين
ِ
ِ

27-‘’Harf-i medden sonra gelen harf üzerinde durulduğu
zaman meydana gelmektedir. Ancak durulmayıp, geçilecek olursa, sükûn-i arız kalktığından medd-i arız da ortadan kalkmış olur.’’ Bu durumdaki tecvid karalına ne
denir?
A)Medd-i Tabii
B)Medd-i Arız
C)Sükûn-i Arız
D)Medd-i Vakf
E)Medd-i Lazım

ÖRNEK SORU
Eğer birden fazla ilâh olsaydı, bunlar ya birbiriyle anlaşır
veya anlaşamazlardı. Birbiri ile anlaştıkları, beraberce
aynı şeyi yaptıkları, yarattıkları aleme beraberce nizam
verdikleri takdirde, ya biri diğerine muhtaç olurdu ki, muhtaç olan ilâh olamaz; veya yardıma muhtaç olmazdı; bu
durumda da diğerinin varlığı gereksiz olurdu. Şu halde
Allah birdir.
11-Yukarıdaki paragrafta Allah'ın varlığının delillerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A)Burhan-ı Limmi
B)Burhan-ı Temanü
C)Burhan-ı Tatbik
D)Burhan-ı İnni
E)Burhan-ı Telazum

ÖRNEK SORU
2-Aşağıdaki ayetlerden hangisinde imanın kalbin
tasdikinden ibaret olduğu vurgulanmaktadır?
A)İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. (Bakara /82)
B)İnanıp; iyi işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak
üzere girecekleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere
sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları
koyu (tatlı) bir gölgeye koyarız. ( Nisa/57)
C)’’Ey Peygamber, kalpleri iman etmediği halde, ağızlarıyla inandık diyenlerden ve Yahudilerden küfür içinde koşuşanlar seni üzmesin..." (Mâide/41)
D)Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine
indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da
sebat) ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyle
sapıtmıştır. (Nisa/136)
E)Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden
ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa,
kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.
(Bakara/256)

ÖRNEK SORU
15-............, büyük günah işleyen kimsenin fasık ve kâfir
olduğunu, böyle bir kimsenin katlinin vacip, ahiretteki
durumunun ise, ebedî cehennemde olduğunu ileri sürerek yeni ve aşırı bir din yorumuna gittiler.Tam bunların karşısında ise, büyük günah işleyen kimse hakkında son hükmü Allah'ın vereceğini savunan ........, havaleci diyebileceğimiz bir akide formülasyonu geliştirdi.
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Hariciler - Mürcie
B)Mürcie - Mutezile
C)Mutezile - Hariciler
D)Mürce - Hariciler
E)Mutezile - Mürcie

ÖRNEK SORU
I. Mütevatir haber: Yalan üzerine anlaşma ihtimali olmayan
bir topluluğun verdiği ve ilim vasıtalarından biri sayılan
haber.
II. Mütevatir haber: Yanılmaları ve yalan söylemeleri
imkânsız olan kişiler yoluyla Hz. Peygamberden nakledilen haberlerdir.
III. Tabiuyyan: İmamiyye’ye göre; Allah’ın bir grup insanı,
mehdinin çıkışı sırasında, eski suret ve şekilleri ile dünyaya döndüreceğine, tekrar diriltileceğine inanmak demektir.
IV. Ricat: Ebu Bekir er-Razi’nin de temsiciliğini yaptığı
ruhun ölmezliğine inanan ekolün adıdır.
V. Rafizilik: Safavi devletinin resmi mez. Olan İmamiyye
Şiiliğine hemde Safavilerin etkisinde olan Anadoludaki
Kızılbaş-Alevi zümrelere karşı suçlamacı ve dışlamacı
söylemdir.
6-Yukarıdaki kavramlardan hangisinin veya hangilerinin tarifi yanlış yapılmıştır?
A)I
B)II ve IV
C)III
D)III ve IV
E)II ve V

ÖRNEK SORU
15-‘’Haricilerin büyük günah işleyenleri kâfir ve cehennemlik sayan iç karartıcı ve ümit kırıcı anlayışlarına karşı
imanla amel arasında herhangi bir parça bütün ilişkisi
olmadığını savunarak mümin olduklarına dair günahkârlara ümit vermeyi hedefleyen ve onların ahiretteki durumlarını/hükümlerini Allah'a bırakmaya çağıran’’ bir görüşe
………. adı verilir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)Recat
B)İrca
C)Tekfir
D)Fantalizm
E)Mesail

ÖRNEK SORU
‘’Yahudi dininde kadınlar tarafından muayyen dönemlerden sonra arınmada kullanılan ya da Yahudi dinini kabul
eden kişi birçok zorlu sınavdan sonra erkekse en az bir
kere, değilse her muayyen döneminin bitiminden sonra
girmek zorunda olduğu havuzdur. Aynı zamanda evlenecek kızlar düğünden önceki gün buraya girerler.’’
29-Yukarıda verilen mabedin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Bet-Hamikdaş
B)Sinagog
C)Mikve
D)Tapınak
E)Safed

ÖRNEK SORU
I-Kulluğu ve teslimiyeti sembolleştirme olarak kast edilen
kavram; Taabbüd kavramıdır.
II-Cenaze namazına niyet şarttır. Bu niyetle ölünün kadın
veya erkek, kız çocuk veya erkek çocuk olduğunu belirlemeye, ayırt etmeye, bilmeye Ta‘yîn denir.
III-Kabrin üstünün deve hörgücü gibi yapılıp yerden
bir karış kadar yükseltilmesine Tesnîm denir.
IV-Camiye girince kerahat vakti de değilse burada kılınan
iki rek‘at namaza tehiyyetü’l mescid denir.
9-Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A)Sadece II, III ve V
B)Sadece I, III ve IV
C)Sadece II ve IV
D)Hepsi
E)Sadece I, II ve IV

ÖRNEK SORU
11-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ‘’Zelletü’l-Kari‘’
ile ilgili değildir?
A)Şeddeli harfi şeddesiz, uzun okunacak yerde kısa, idgam yapılacak yerde idgamsız (veya terslerini okumak)
yaparak okumakla namaz bozulmaz.
B)Eğer âyete bir harf ilâve edilse, mâna değişmiyorsa
namaz bozulmaz. Değişiyorsa bozulur.
C)Namazda kıraati ifa ederken Kur'an'ın bir kelimesi kasten değiştirilse mana bozulmazsa namaz da bozulmaz.
D)Bir kimse namazda fâhiş hata ile okuduktan sonra,
dönüp yeniden düzgün şekilde okursa namazı câiz olur.
E)Namazda Kur'an'ın bir kelimesi kasten değiştirilirse
namaz bozulur.

ÖRNEK SORU

ÖRNEK SORU

I. İslam dünyası, Sünniler, Şiiler ve Hariciler olarak ayrılması Hakem Olayı ile başlar.
II. Hz. Ali ve Hz. Muaviye taraftarları arasında meydana
gelen Sıffin savaşında daha fazla müslüman kanının akıtılmaması amacıyla düşünülmüştür.
III. Hz. Ali taraftarı Ebû Musa el-Eş'âri’yi hakem olarak
tayin ettiler.
IV. Hz. Muaviye taraftarı Amr b. el-Âs’ı hakem olarak tayin
ettiler.
V. Hakem olayı 657 tarihinde ortak bir karara varmak
amacıyla bir araya gelip bu konuda hüküm vermek üzere
anlaştıkları olaydır.
VI. Hz. Ali yenileceğini şüşününce Hakem Olayı’na başvurmak istemiştir.
13-Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi veya
hangileri ‘’Hakem olayı’’ ile ilgili değildir?
A)I ve III
B)Sadece I
C)III ve VI
D)Sadece VI
E)V ve VI

6-Hadisleri ‘’Tedvin faaliyeti’’ ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Tedvin faaliyeti; Hadislerin sistemli bir şekilde toplanıp
yazılması, sahabilerin artık yeryüzünde sayılarının iyice
azaldığı, buna karşılık, onların yerini tabii neslinin aldığı bir
devirde başlamıştır.
B)Tedvin faaliyetle ilk defa uğraşan âlimler; İbni Şihab ezZühri ve Said b. Cübeyr’dir.
C)Tedvin/yazım/toplama faaliyeti; Hz. Ömer zamanında
resmi bir hüviyet kazanmıştır.
D)Tedvin faaliyetini devlet eliyle ilk başlatan; Halife Ömer
bin Abdülaziz’dir.
E)719 yılında hadislerin toplanma/tedvin sonucu; Yazılı
hadis metinlerinin çoğalmasına yol açmıştır.

ÖRNEK SORU
Hz. Peygambere itaati emreden ayetlerden biridir.
Evet, ‘‘De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir …………... (şu
var ki) bana, ilahınızın, sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor.’’
15-‘’Müşrikler, Peygamberleri yemeyen, içmeyen, insanüstü bir varlık, adeta bir melek gibi tasavvur ediyorlardı.
Hz. Peygamberin insan oluşuna Kuran-ı Kerim’de vurgu
yapılmıştır.’’ Kuran-ı Kerim’de vurgu yapılmasının sebebi aşağıdakilerin hangisidir?
A)Müşrik Arapların zihinlerindeki yanlış peygamber anlayışına karşı yapılan bir düzeltmedir.
B)Müşriklerin imana gelmesini sağlamaktır.
C)Peygamberlerin üstünlüğünü kanıtlamaktır.
D)Müşrik Arapların zihinlerindeki peygamber anlayışını
pekiştirmektir.
E)Müşrik Araplara Peygamberlerin olağanüstü bir varlık
olduğunu kanıtlamaktır.
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9-Tevbe Suresinin 100. Ayetinin özelliği aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)İyilik yarışında öncelik kazanan muhacirlerle ensardan
ve bu yolda onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur.
B)Muhacir, ensar ve bunlara tabi olanlar da Allah’tan razıdırlar.
C)Allah onlara altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır.
D)İşte en büyük kurtuluş sahabeyi sevmektir.
E)Kur’an’ı Kerim’de Sahabe’yi öven ayettir.
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12-‘’Ayetlerden, sıradan okuyucunun gerek ilmihal gerekse hukuk doktrini alanında hüküm çıkarması çoğu
zaman kolay olmaz. Şahısların kendi kişisel yorum ve
tercihlerini Kur'an'la irtibatlandırıp onları Kur'an'ın hükmü
olarak algılaması ve neticede birden fazla çelişik görüşün
Kur'an'a dayandırılması yanlışlığı ortaya çıkabilir.’’ Bu
paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi hüküm çıkaran
kişinin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
A)Ayetlerin lafzı kadar Kur'an'ın bütüncül anlatımı ilke ve
hedefleri dikkate alınmalI.
B)Hz. Peygamber'in açıklama ve uygulaması bilinmeli
C)İslam âlimlerin uygulamaları göz önünde bulundurulmalI.
D)Kur'an'ın lafzından doğrudan ve açıkça anlaşılan anlamlar ile onun dolaylı anlatımı arasında da bir ayırım yapmanın gerekliliğI.
E)Yaşadığı beldenin şartlarına göre hüküm çıkarmalı
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9-Aşağıdakilerden hangisi İcma’nın işlevlerinden biri
değildir?
A)Muhafaza: İbadet ve ibadet içerikli konularda Hz Peygamberden intikal eden ve sahabede somutlaşan mevcut
anlayış ve uygulamaları korumak ve sürdürmek
B)Bağlayıcılık: Özellikle hukuk alanına ilişkin olmak üzere,
yeni karşılaşılan problemlerde ortak ve bağlayıcı karar
alabilmek
C)Kamu otoritesini sınırlamak: Aynı zamanda mevcut
anlayış ve uygulamayı, yöneticilerin değiştirme girişimine
karşı korumak suretiyle bir anlamda onların otoritelerini
sınırlamak
D)Bazı
usul
konularının
meşruiyetini
sağlamak:Meşruiyetini ispatlamak ve temellendirmek
E)Taklit: Önceki dönemdeki anlayış ve uygulamaları aynen devam ettirmek.
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8-‘’Bir şeyden yararlanma veya bir davranışta bulunma
hakkında naslarda özel bir hüküm yoksa veya kıyas yahut
istislâh yoluyla naslardan bu hususta özel bir sonuç çıkmıyorsa, "Eşyada aslolan mubahlıktır" prensibine göre o
şeyden yararlanmanın veya o işi yapmanın mubah olduğu
sonucuna ulaşılır.’’ Bu tarz hüküm verme metoduna ne
denir?
A)İbâha-i Asliyye İstishâbı
C)Berâet-i Zimme İstishâbı
B)Vasıf İstishâbı
D)Eşyada aslolan ibahadır
E)Örf, Âdet ve Teâmül

‘Ölü Deniz Mezhebi’ diye anılmıştır. Bu mezhebin taraftarları o dönemdeki siyasi ve dini karışıklıklara katılmayıp
çöle sığınmış ve münzevi bir yaşam sürmüşlerdir.
6-Yukarıda anlatılan Yahudi mezhebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Sadukilik
B)Ferisilik
C)Essenilik
D)Karailik
E)Reformistler
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5-‘’Ehl-i Bid‘at anlamına da gelir. Dinle ilgili yeni görüş ve
davranışları benimseyenler anlamına gelen dinî literatürde, akaid sahasında Hz. Peygamber'in ve ashabının sünnetini terk ederek, onların izledikleri yoldan ayrılan, İslâm
ümmetinin çoğunluğunu yani ana gövdesini oluşturan Ehl-i
sünnet'e muhalefet eden mezhep ve gruplar’’ anlamına
gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fırka-i Nâciye
B)Ehl-i Hakk
C)Mübtedia
D)Ehl-i Ehvâ
E)Ehl-i Salat
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‘’Monoteist din ailesi içinde yer alır ve bu ailenin en eski
halkasını teşkil eder. Yayılımı ve etkisi açısından bir dünya
dini özelliğine sahip olsa da iç dinamizmi açısından hem
millî hem evrensel unsurlar taşımakta, inanç sistemi
mânasında bir din olmanın ötesinde bir hayat tarzını ve
dinî-etnik kimliği ifade etmektedir.’’
8-Yukarıda tanımı verilen Din aşağıdakilerden hangisidir?
A)İslam
B)Hristiyanlık
C)Yahudilik
D)Taoizm
E)Hinduizm
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14-‘’Bu isim Hz. Yakup’un lakabıdır. Tevrat’ta anlatıldığına göre Hz. Yakup, bir gece kırda bir adamla karşılaşmış ve onunla sabaha kadar güreşmiştir. Sabah olunca
adam, Hz. Yakup’u kutsamış ve ona “Tanrı’yla uğraşan”
anlamına gelen bu ismi vermiştir.’’ Hz. Yakup’un almış
olduğu bu unvan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adonay
B)İbrani
C)Musevi
D)İsrail
E)Yahudi
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I. Eş’arilere göre kesb, kulun gücünün Allah’ın takdirine
yaklaşmasıdır. Bu durumda kesb de aynen fiil gibi Allah’ın
yaratığıdır.
II. Maturidi, kesbin tamamen kulun kudreti ve etkisiyle
doğduğu görüşündedir.
III. Maturidilere göre kesb kulun bir şeye azim ve niyet
etmesiyle o şeyin hâsıl olmasıdır.
IV. Eş’ariye göre kesb insanın gücünün iktiranıdır. Yani
takdir edilenle birlikte olur.
25-‘’Kesb’’ hakkında Eşarilerin ve Maturidilerin görüşleri yukarıda verilmiştir. Bunlardan hangileri doğrudur?
A)Sadece III
B)I, II ve III
C)I, II, III ve IV
D)I ve II
E)Sadece IV
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