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1. “... O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük 
yüklemedi…” (Hac suresi, 78. ayet.)

 “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü 
kılar...” (Bakara suresi, 286. ayet.)

 Bu ayetler fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisine 
örnek gösterilebilir?

 A) Tekliflerde kolaylık

 B) Helallerde genişlik

 C) Adaletin gözetilmesi

 D) Maslahatın gözetilmesi

 E) Kamu yararının gözetilmesi

4. Günümüzde Kur’an ve sünnette açık hükmü 
bulunmayan birçok yeni sorun ortaya çıkmaktadır. 
Bunların dinî hükmünü bilmek için içtihada ihtiyaç 
vardır.

 Buna göre;

I. Helal gıda 

II. Alkollü içecek

III. Bireysel emeklilik ve sigorta

 konularından hangileri için içtihada gerek vardır?

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

            D) II ve III                      E) I, II ve III
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3. Bir kişi aşırı yaşlılık ya da sürekli devam eden bir hastalık 
sebebiyle oruç tutamıyorsa bu kişinin oruç tutamadığı 
her gün için bir fakiri doyurması veya bu miktardaki 
parayı bir fakire vermesi gerekmektedir. 

 Fıkıh ilminde bu uygulamaya ne ad verilir? 

 A) Zekât

 B) Fitre

 C) Cizye

 D) Fidye

 E) Sadaka

2. Birkaç sene önce köydeki tarlalarına ceviz fidanı diken 
Hüseyin Bey, henüz olgunlaşmamış cevizleri koparmaya 
başlamıştı. Bu sırada babasına yardım eden Sena 
merakla “Baba! Henüz tam olmamış cevizleri neden 
kopartıyorsun, yazık değil mi?” diye sormuştu. Hüseyin 
Bey, kızına “Bu işlem, ağaçlarımızın daha iyi gelişmesi 
ve verimini artırması için kullandığımız bir yöntemdir. 
Enerjisini meyvesine değil köküne veren ağaç daha hızlı 
büyür. Bu sayede ağaçlarımızdan ilerleyen yıllarda daha 
çok ürün alabiliriz.” şeklinde cevap vermiştir. 

 Bu metindeki uygulama ile zekât ibadetinin aşağıdaki 
sonuçlarından hangisi benzeşmektedir?

 A) Ticareti canlandırması  

 B) Malı bereketlendirmesi

 C) Gelir dağılımını dengelemesi

 D) İnsanın iç huzurunu artırması

 E) Toplumsal barışa katkı sağlaması
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8. Hz. Peygamber’in evinde bir koyun kesilmişti. Resulullah 
(s.a.v.) “Koyundan geriye ne kaldı?” diye sordu. Hz. Aişe 
“Sadece kürek kemiği kaldı! Gerisini dağıttık.” deyince 
Hz. Peygamber “Desene kürek kemiği hariç hepsi bizim 
oldu.” buyurmuştur. (Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 33.)

 Buna göre Hz. Peygamber kurban ibadeti ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiştir?

 A) Hangi hayvanlardan kurban kesileceğine

 B) Allah (c.c.) için kesilmesi gerektiğine

 C) Paylaşmanın önemli olduğuna 

 D) Kesenlerin de etinden yemesi gerektiğine 

 E) Kurbanlık hayvana nasıl davranılacağına 

7. Hac, her biri farklı bir muhtevaya sahip ibadetler ve 
ritüeller bütünüdür. Bunlardan ihram; mal, mülk, 
makam ve mevki gibi dünyevi kazanımlardan sıyrılma 
niteliği taşımaktadır. “Lebbeyk! Allahümme Lebbeyk!” 
şeklindeki telbiye nidası, Allah’ın (c.c.) emrine kayıtsız 
şartsız teslim olmanın, şeytan taşlama ise insanı 
bu teslimiyetten alıkoyan her şeye karşı çıkmanın 
bir ifadesidir. Say, Hz. Hacer’in oğluna su bulmaya 
çalışması gibi Müslümanların manevi arayışını temsil 
ederken Arafat’ta milyonlarca Müslüman’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen vakfe ise mahşer yerinin bir provası 
mahiyetindedir. 

 Bu metinden hac ibadetiyle ilgili çıkarılabilecek 
 en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Derin sembolik anlamlara sahiptir.  

 B) Ümmet şuurunun pekişmesine katkı sağlar. 

 C) Allah’a (c.c.) kul olma bilinci diri tutar. 

 D) Toplumsal bütünleşmenin doruk noktasıdır. 

 E) Hz. İbrahim’in mirasına ortak olmayı simgeler. 

5. Bir şeyin iyice araştırılıp soruşturulmasından sonra 
verilen karar anlamına gelen - - - -,  bir fıkıh terimi olarak 
mükelleflerin fiillerine bağlanan dinî vasfı ifade eder. 
Allah’ın (c.c.) ve Hz. Peygamber’in emir, yasak ve serbest 
bırakma gibi konulardaki prensiplerinin tümüdür. 

 Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

 A) Akil-baliğ

 B) Farz

 C) Şâri

 D) Mümeyyiz

 E) Hüküm

6. İmam hatip lisesi onuncu sınıfta okuyan Ahmet; 

Ramazan orucunu tutmaya gayret ediyor, namazlarını 

cemaatle kılmaya özen gösteriyor ve her akşam camiye 

teravihe gidiyordu. Ramazan Bayramı yaklaştığında aile 

fertleri için fıtır sadakası vermesi gerektiğini hatırlatması 

babasını çok mutlu etmişti.
                                                                                                  

Bu metindeki altı çizili durumların fıkhi hükümleri 
sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 A) Vacip, gayrı müekked sünnet, farz-ı ayn

 B) Farz-ı ayn, müekked sünnet, vacip

 C) Farz-ı kifâye, vacip, müekked sünnet

 D) Gayrı müekked sünnet, vacip, farz-ı kifâye

 E) Vacip, farz-ı kifâye, müekked sünnet

I II

III
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10. Ömer, Kerem ve Ali akşam namazını cemaatle kılmak 
amacıyla camiye gitmişlerdi. Ali ve Kerem önceden 
abdest aldıkları için camiye hemen girmiş, Ömer ise 
namaza ancak ikinci rekâtında yetişmiştir. Kerem 
burnunun kanaması nedeniyle yeniden abdest alarak 
namazını öyle tamamlayabilmiştir. 

 Buna göre akşam namazı için camiye gelen gençlerin 
durumu hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

         

Ömer Kerem Ali

A) Müdrik Mesbuk Lâhik

B) Mesbuk Müdrik Lâhik

C) Müdrik Lâhik Mesbuk 

D) Mesbuk Lâhik Müdrik

E) Lâhik Mesbuk Müdrik
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9. 

 

 

 Bu duyuru aşağıdaki fıkhi delillerden hangisiyle 
açıklanabilir?

 A) İcma

 B) İstihsan 

 C) Kıyas 

 D) Mesâlih-i mürsele 

 E) Sedd-i zerâi

Denizlerde Av Yasağı Başlıyor

Denizlerimizdeki av yasağı 15 Nisan’da 
başlayıp 1 Eylül’de sona erecektir. Ba-
lıkların büyüme dönemi gözetilerek 
getirilen bu yasağa uyulması, canlıların 
korunması ve balıkçılığın geleceği açı-
sından büyük önem taşımaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B D C E B A C E D
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Video


