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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. E Esbab-ı Nüzul, Hz. Peygamber’in risâlet döneminde 
meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin 
yahut bir sûresinin inmesine yol açan olayı, durumu 
ya da soruyu ifade etmek üzere kullanılan bir tabirdir. 
I, II, III ve IV de verilen bilgiler doğrudur. 

2. A B, C, D ve E de verilenler doğrudur. 104. Ayet tevbe 
ile ilgili olduğundan bu sûreye tevbe adı verilmiştir. 
Sûrenin bir diğer adı da “berae”dir. Bu da ultima-
tom (ilişkileri kesme) anlamına gelmektedir. Kur’an-ı 
Kerim’de başında besmele olmayan tek sûre Tevbe 
sûresidir. Tebük Gazvesi, Huneyn Gazvesi, Mescid-i 
Dırar ve Tebük Gazvesinden geri kalan üç kişinin 
tevbesi gibi birçok husus bu sûrede zikredilmiştir. 
Kur’an’ın çadırı nitelemesi Bakara suresi içindir.

3. E İsrailiyatla ilgili olarak A, B, C ve D de verilenler doğ-
rudur. Sahâbe de İsrâliyat’a müracaat etmiştir; ancak 
sordukları soruların cevaplarını titiz bir değerlendir-
meye tâbi tutmuşlardır.

4. A B, C, D ve E de verilen sure-anlam eşleştirmeleri 
doğrudur. Zuhruf, altın ve mücevher anlamına gelir. 

5. C Bazı özellikleri verilen peygamber Hz. Süleyman’dır. 
Hz. Davud’un oğludur. Babasının ölümünden sonra 
onu yerine hükümdar olmuştur. Kur’an’da adı on yedi 
kez geçmektedir. Bütün canlılarla konuşabilme yete-
neğine sahip olan Hz. Süleyman emrinde bütün can-
lıları çalıştırabilirdi.

6. C Kur’an’da Kaf suresi 12-14. Ayetlerde kavimlerden 
bazıları zikredilmiştir. “Onlardan önce Nûh kavmi, 
Ress halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un 
kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın kavmi de yalanlamıştı. 
Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri 
yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey ger-
çekleşti. Uhdud kavramı da Kur’an’da yer alır ancak 
bir kavim değildir.

7. D Vahyin geliş şekilleri, Şura Suresi 51. Âyete göre va-
hiy şu üç şekilde gelebilir: 1. Allah’ın iletmek istediği 
mesajları peygamberinin kalbine doğrudan bırak-
ması/yerleştirmesi. 2. Allah’ın, vahyi peygamberine 
bir perde arkasından bildirmesi. Hz. Musâ’ya ağaç-
tan nidâ etmesi bu tür bir vahiy çeşididir. 3. Vahiy 
getirmekle görevlendirdiği meleği elçi olarak gön-
dermesi. Kur’ân bu şekilde yani Cebrâil vâsıtası ile 
indirilmiştir. Sadık rüya ayette zikredilmemiştir.

8. E A, B, C ve D de verilenler Kur’an’ın parça parça in-
dirilmesinin hikmetlerindendir. Bu şekilde nüzul 
Kur’an’ın kitaplaşmasını kolaylaştırmamış hatta Hz. 
Peygamber’in vefatı sonrasına kalmasına sebep ol-
muştur.

9. C Resûlullah’ın zamanında Kur’ân’ın tamamını topla-
yanlar: Ali b. Ebî Tâlib, Sa’d b. Ubeyd b. en-Nu’mân 
b. Amr b. Zeyd, Ebû’d-Derdâ’, Uveymir b. Zeyd, 
Mu’âz b. Cebel, Ebû Zeyd b. Sabit, Zeyd b. Sabit, 
Ubey b. Ka’b ve Ubeyd b. Mu’âviye’dir. Ka’b b. Malik 
bunlar içerisinde yer almaz.

10. A Verilen tanım Fezâilu’l-Kur’ân’a aittir. Bu kavram 
yerine menafi’u’l-Kur’an, sevabu’l-Kur’an da de-
nir. Fezâilu’l-Kur’ân’la ilgili hadisler üç kısma ayrı-
lır: 1. Kur’ân’ın bütününün fazîletine dair hadîsler 2. 
Kur’ân’ın sûrelerinin fazîletine dair hadîsler 3. Kur’ân 
âyetlerinin fazîletine dair hadîsler.

11. E He zamirinin harekesi ötre, kendinden önceki harfin 
harekesi ise üstün yahut ötre olursa, bir elif miktarı 
çekilerek okunur:(ُه

ُه ,  ِانَّ
َ
ُه  , َول رُّ

َ
ُه , ش (َربُّ

12. E Medd-i arızın medd-i caizdir.
 • Medd-i arız olan kelimenin son harekesi üstün yani 

fethalı ise, 3 vecih (3 uzatma şekli) caizdir.
-tûl (uzun- 4 elif), -tevassut (orta-2 elif), -kasr (kısa-
1 elif)

 • Medd-i arız olan kelimenin son harekesi esreli yani 
kesreli ise, 4 vecih (4 uzatma şekli) caizdir.
-tûl (uzun- 4 elif), -tevassut (orta-2 elif), -kasr (kısa-
1 elif), -revm:Harfin harekesini gizli sesle göstermek 
demektir. Görme engeli olanlar içindir.

 • Medd-i arız olan kelimenin son harfi ötreli yani zam-
meli ise, 7 vecih (7 uzatma şekli) caizdir.
-tûl (uzun- 4 elif), -tevassut (orta-2 elif), -kasr (kısa-1 
elif), -tul ile işmam, -tevassut ile işmam, -kasr ile iş-
mam, -revm

13. A Hafîf cerh lâfızları (onda biraz zayıflık var), (hakkın-
da tenkid var), (kuvvetli değil), (sağlam değil), (mak-
bul değil), (sika değildir), (pek kuvvetli değil), (onda 
biraz gevşeklik var), (gevşektir), (onu bazen beğe-
nirsin bazen beğenmezsin), (zayıflık derecesinden 
uzak değil), (onu tenkid etmişlerdir), (onu cerh etmiş-
lerdir). B, C, D ve E de verilenler kuvvetli cerh lafızla-
rıdır.

14. C Verilen hadis tahammül yöntemi imla yöntemidir. 
İmlâ’ yöntemi de semâ’ içerisinde sayılmaktadır. 
İmlâ’ sözlükte, yazdırma demektir. Bu durum ya-
nılma ihtimalini azaltmaktaydı. Ayrıca gerektiğinde 
açıklama yapılabilmekte ve soru sorulabilmekteydi. 
Bu ise, hadisi anlama ve aslına uygun tespit etme 
imkânını artırmaktaydı.

15. C Verilen kavramlar hadis kitabı okuma usullerine ait 
kavramlardır. Serd okuyup geçme yöntemi, İm’an ge-
niş açıklamalı yöntem ve hal’ ve’l-bahs ise açıklama 
ve araştırma yönteminin adıdır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

16. D Müksirûn diye bilinen yedi sahâbî, rivâyet sayılarına 
göre şöyle sıralanır:
Ebû Hureyre: 5374 hadis, Abdullah b. Ömer: 2630 
hadis, Enes b. Mâlik: 2286 hadis, Hz. Âişe: 2210 ha-
dis, Abdullah b. Abbâs: 1660 hadis, Câbir b. Abdul-
lah: 1540 hadis, Ebû Saîd el-Hudrî: 1170 hadis

17. D Mevzû hadisler dinin bünyesinde ve Müslümanların 
hayatında birçok tahribat yapmıştır.
Bunları şöyle sıralayabiliriz: 1. Hadis âlimleri daha 
faydalı bilgiler için harcayacakları zamanı, uydurma 
hadisleri tespit etmek ve onlarla mücadele etmek 
için harcamışlardır. 2. Bazı mevzû hadisler helali ha-
ram, haramı helal göstermek suretiyle dini hükümleri 
tahrif etmiştir. 3. Uydurma hadisler Müslümanlar ara-
sındaki ayrılığı ve çatışmayı körüklemiştir. Bu par-
çalanma arttıkça her grup kendini haklı gösterecek 
daha çok hadis uydurmuştur. 4. İslâm dinini kabul et-
meye eğilimli olanları ve cahil Müslümanları dinden 
soğutmuştur. 5. Sözde, Müslümanları dine teşvik et-
mek ve onları kötülüklerden uzaklaştırmak maksa-
dıyla uydurulan sözler, ya yaptığı en küçük iyiliğe 
güvenerek Müslümanları tembelliğe teşvik etmiş ya 
da günahlarının affedilmeyeceği düşüncesiyle onları 
ümitsizliğe düşürmüştür.

18. A B, C, D ve E de verilenler doğrudur. Yahya b. Ma‘în, 
Müslim, İbn Hazm, Ebû Bekir İbnü’l-Arabî gibi 
âlimlere göre ne helal, ne haram, ne de amellerin fa-
ziletiyle ilgili konularda zayıf hadisle amel etmek caiz 
değildir.

19. B İslam hukukunda Kitap, sünnet, icma ve kelamcılara 
göre istishab asli delillerdendir. Şer’u men kablena, 
sahabe kavli ve Medinelilerin uygulaması asli delille-
rin uzantısı olan delillerdendir. 

20. D Cem yapmanın caiz olup olmadığı konusunda iki te-
mel yaklaşım bulunmaktadır. Birincisi hacda Arafat 
ve Müzdelife’nin dışında cemi kabul etmeyen Hane-
filerin, diğeri de ayrıntıda farklılıklar olmakla bera-
ber birçok sebeple cem yapılacağını söyleyen diğer 
fakihlerin görüşüdür. Her iki görüş sahipleri de de-
lillerle ictihatlarının doğruluğunu ispat etmeye çalış-
maktadır.

21. B A, C, D ve E’de verilenler ziynet eşyalarının zekâtının 
verilmeyeceğini söylenenlerin görüşleridir. Ziynet 
eşyalarının asli ihtiyaç olduğunu savunmamışlardır.

22. A B, C, D ve E de verilenler caiz görülmeyen uygula-
malardandır. Caiz görülen uygulamalar şunlardır: 1. 
Kocanın spermi ve karısının yumurtası alınarak dı-
şarıda döllendirilmesi ve oluşan embriyonun aynı ka-
dının rahmine yerleştirilmesi. 2. Kocanın sperminin 
alınarak mikroenjeksiyon yöntemi ile karısının döl 
yatağı veya rahminde uygun bir yere yerleştirilmesi.

23. D Bayram namazı Hanefilere göre cuma farz olan kişi-
lere vaciptir. Hutbe namazdan sonra okunur ve sün-
nettir. Bayram namazları Hanbelilerin bir görüşüne 
göre farz-ı kifaye, şafiî ve Malikilere göre sünnet-i 
müekkededir. Bayram namazı güneşin doğup 5-6 
derece yükseldiğinde (yaklaşık 40-50 dakika) başla-
yıp öğle namazına kadar kılınabilir.

24. D Beş vakit namazdan önce veya sonra kılınan namaz-
lara revatıb sünnet denir. Bu namazlar tek başına ve 
cemaatsiz kılınır. Bu namazların bir kısmı müekked 
sünnet bir kısmı da gayr-ı müekked sünnettir. Her 
rekʼatta kıraat farzdır. Hanefîlere göre başlanan bir 
sünnetin bozulması halinde kazası vaciptir. Reva-
tib sünnetler vakit çıktıktan sonra kaza edilmez. Sa-
bah namazının sünneti kerahet vaktinden sonra öğle 
vaktine kadar kaza edilebilir.

25. B Verilen açıklama istihare namazına aittir. Birinci 
rekʼatta Kâfirûn suresi ikinci rekʼatta ihlas suresi oku-
nur. Ardından istihare duası yapılıp kıbleye yönele-
rek uyunur. Üç ya da yedi gece tekrarlanabilir.

26. C A, B, D ve E de verilenler orucu bozmaz. Hata ile bir 
şey yemek veya içmek orucu bozup kazayı gerekti-
ren durumlardandır. Abdest alırken boğaza su kaç-
ması gibi.

27. D Tasdik: Allah ve Resûlü’nden gelen her şeyin doğ-
ruluğunu onaylama. Aczi itiraf: Özellikle Allah’ın zâtı 
ve sıfatları konusunda müteşabih âyetleri, insan id-
rakinin kavrayamayacağını kabul etmek. Sükût: Yu-
karıdaki konularda susmak. İmsak: Bu konularda 
düşünmek ve onlarla meşgul olmaktan kendini tut-
mak. Keff: Dilini tutmak.

28. B Verilen özellikler Harut ve Marut adlı meleklere aittir. 
Bunlarla ilgili bilgi sadece Kur’an’da yer alan bir ayet-
ten edinilmektedir. Haklarında fazlaca bir bilgi yok-
tur.

29. C Verilen anlayışlar Cebriye’ye aittir. Cebriye, insanın 
yaptığı işlerde tercih imkânının olmadığı, davranışla-
rını zorunlu olarak yaptığı görüşünü ileri süren Cehm 
bin Safvan tarafından kurulmuş olan bir anlayıştır.

30. E Mutezile, Ehl-i Sünnet’in öncülerinden Hasan el-
Basrî’nin öğrencilerinden biri olan Vasıl Bin Ata, ho-
casına sordu ğu soruyla ilgili olarak farklı görüşte 
olduğunu bildirmiş ve ondan ayrılmıştır. Bu neden-
le kurmuş olduğu mezhe be “ayrılanlar” anlamına ge-
len “Mutezile” adı verilmiştir. I, II ve III de verilenler 
Mutezile’nin mezhep olarak teşekkülünde etkili olan 
amillerdir. 

31. A Verilen açıklamalar kümün nazariyesini ispata yöne-
liktir. Sözlükte “gizli olmak, gizlenmek” anlamına ge-
len kümûn, terim olarak “bir cismin diğer bir cisimde 
veya maddeye ait bir özelliğin (arazın) cisimde bil-
kuvve var olması” diye tanımlanabilir. Karşıtı zuhûr 
(veya burûz) olup “gizli iken ortaya çıkmak” demektir.

32. A Verilen teori Mutezili alim Nazzam tarafından or-
taya atılan Tafra teorisine aittir. Sözlükte “atla-
mak, âniden sıçramak” anlamındaki tafra kelimesi, 
Mu‘tezile kelâmcılarından Nazzâm’ın mekânsal ha-
reketin imkânını açıklamak amacıyla geliştirdiği teo-
ri için kullanılan bir terimdir. Teori öncelikle Hişâm b. 
Hakem tarafından kullanılmış, fakat günümüze inti-
kal eden şekliyle Nazzâm tarafından geliştirilmiştir.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

33. A Özellikleri verilen erkân “Koldan Kopan Erkânı”dır. 
Meclise gelen canlar yanlarında dem, meze ve yi-
yeceklerle gelirler. Bu mecliste çerağlar yakılır, dem-
ler içilir, nefes ve buyruklar okunur, semahlar yapılır. 
Dede gülbank çektikçe gençler ellerini birbiri üstü-
ne koyarak “Allah! Allah!” nidasıyla âyîn-i cemin ruhî 
duygusuna iştirak ederler.

34. B Haricilerle ilgili dinden çıkanlar anlamında “marika” 
kelimesi kullanılmıştır. Hariciler kavramı “Allahʼa ve 
peygamberine hicret edenler olarak tanımlamışlar-
dır. Yine Hariciler kendilerine Ehl-i Şurât (canlarını 
ve mallarını Allahʼa satanlar) demişlerdir. Muhakki-
me (hakemi reddedenler), Hârûriyye (İlk toplandıkla-
rı Harûrâʼya nispetle) ve Vehbiyye (Reisleri Abdullah 
b. Vehbʼe nispetle) isimleri hariciler için kullanılmış 
isimlerdir.

35. B Bugün varlığını sürdüren tek harici fırka Umman’da 
yaşayan İbadiyyedir. Adını Abdullah b. İbâdʼdan al-
mıştır. Kuzey Afrika ve Ummânʼda Ebâziyye, çağdaş 
yazarlarca ibâdiyye olarak isimlendirilmiştir. Umman 
ibâdilerine Beyâsi, Biyâsi ve Beyâzî denmiştir.

36. D Gulatı şia denilen aşırı şiada bazı anlayışlar ortaya 
çıkmıştır. Bunlar: 
Hulul:  İlahi ruhun Hz. Peygamberʼe, ondan da Hz. 
Ali ve evlatlarına intikal etmesi. 
Teşbîh: Allahʼın ve kulun birbirine benzemesi. 
Hudusʼl - İlm: Allahʼın bir şeyi daha sonra bilmesi. 
Bedâ: Allahʼın bir şeyi iyi olarak bilmişken aksinin 
zuhur etmesi. 
Vesayet: İmamların peygamberlerin vasisi olup gay-
bı bilmeleri. 
Recʼat: Bir kısım imamın ölmeyip gözden kayboldu-
ğu ancak daha sonra tekrar döneceği. 
Tenâsüh / ruhgöçü: Ruhların bir bedenden diğeri-
ne intikali.

37. B Arapların en eski putları arasında yer alan ve 
Medine’ye yakın Müşellel ismi verilen yerde bulunan 
putun adı “Menat”tır. Menat putunun adı Kur’an-ı  
Kerim’de Necm suresinin 20. ayetinde Lat ve Uzza 
putlarıyla birlikte geçmektedir.

38. A Özellikle Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatından son-
ra Müslüman Araplar fetih hareketlerine büyük önem 
verdiler ve Arabistan Yarımadası’nın etrafındaki bir-
çok bölgeyi fethettiler. Bu fetihlerle birlikte fethedi-
len yere yerleşen Araplar orada kendi kültürlerinden 
uzaklaşarak bulundukları yerin kültürünü aldılar. Bu 
şekilde kültür değiştiren Araplara “Arab-ı Müsta’ce-
me” adı verildi. Arab-ı Müsta’ribe aslen Arap olma-
yıp sonradan Araplaşan topluluklara verilen isimdir. 
Arab-ı Aribe asıl kökeni Arap olan topluluklardır. 
Arab-ı Baid Araplığa uzak anlamına gelir. Arab-ı Ga-
dim ise köklü, eski Arap anlamına gelir.

39. C Cahiliye Araplarının kullandığı takvim “Ay takvimi” 
idi. Ay takvimine göre Receb, Zilkade, Zilhicce ve 
Muharrem ayı haram ay olarak kabul ediliyor ve bu 
aylarda yağma yapmak, kan akıtmak haramdı. Ay 
takviminin son ayı Zilhicce ile yıl sona erince Yeni 
yılın ilk ayı Muharrem başlaması gerekirken Cahiliye 
Arapları bu iki ay arasına on üçüncü olan bir ay ekler 
ve o ayı da helal aylardan sayarlardı. Bunu yaparak 
haccın ılık aylarda yapılması amaçlanır ve rahat bir 
şekilde baskın yapmayı amaçlardı. Bu uygulamaya 
Nesî ismi verilir.

40. E Mekke müşrikleri Hz. Muhammed’in İslam davetini 
engellemek için birçok yöntem uygulamıştır. Boy-
kot, işkence, zengin ailelerin İslam’ı seçen çocukla-
rını İslam’dan döndürme çabaları, Hz. Muhammed’i 
kâhin, büyüce ve delirmiş ilan etmeleri bunlar arasın-
da yer alır. Ancak Hz. Muhammed çocukluğundan 
bu yana insanları aldatmaktan uzak ve doğru sözlü 
olduğu için “el-emin” olarak adlandırılmıştır. Bu yüz-
den Hz. Muhammed’e hiçbir zaman güvenilmez bir 
insan damgasını vuramamışlardır.

41. D Kusay b. Kilab, Huzaalılardan Mekke yönetimini ele 
alınca Kureyş kabilesini Mekke’ye yerleştirdi ve ilk iş 
olarak Dârü’n-Nedve’yi kurdu.

42. D Kıbrıs’ın fethi Hz. Osman döneminde gerçekleşti. 
Suriye ve Mısır valileri sahil şeridindeki Bizansʼtan 
kalma tersaneleri faaliyete geçirip donanma kurdu-
lar. Muaviye Kıbrıs Fethi için Hz. Osmanʼdan izin 
aldı. Kendisine sahillerin askerle takviye edilmesi 
ve gönüllülerin katılması şartıyla izin verildi. Ashap-
tan birçok gönüllü, Ubâde b. Sâmit ve hanımı Ümmü 
Haramʼında katıldığı bir sefer düzenlendi. Kuşatma 
sonrası anlaşma ile Kıbrıs ele geçirildi.

43. B Verilen uygulamalar Hz. Ömer dönemi uygulama-
larından bazılarıdır. Bu dönemde cizye, haraç ve ti-
caret malları vergileri fey adı altında toplandı. Artan 
gelirleri Müslümanlara dağıtmak için divan kuruldu. 
Fey gelirleri senede bir defa “atiyye” adıyla dağıtıl-
dı. Fey dağıtımında, İslamʼa girişteki kıdem, İslamʼa 
yapılan hizmet, Hz. Peygamberʼe yakınlık, Hz. 
Peygamberʼle savaşa katılma gibi esaslar belirlendi.

44. C Verilen açıklamalar Tebük gazvesine aittir. Bu gaz-
ve kıtlığın yaşandığı ve meyvelerin olgunlaştığı bir 
dönemde yapılmıştır. Şartların ağırlığı ve düşmanın 
sayıca büyüklüğü sebebiyle Hz. Peygamber baş-
tan kiminle savaşılacağını açıklamıştır.  Müslüman-
lardan bir kısmının sefere isteksizliklerinden dolayı 
uyarı mahiyetindeki Tevbe 38 - 40 ayetleri inmiştir. 
İslam ordusu 30.000 kişi olup, Medineʼde vekil ola-
rak Hz. Ali bırakılmıştır. Bu seferde münafıkların li-
deri Abdullah b. Übey kendi gibi münafıklarla geri 
dönmüştür. Tebükʼte 20 gün kalındıktan sonra habe-
rin asılsızlığı anlaşılıp geri dönülmüştür.

45. B Zikir, Allah’ı anma anlamına gelmekte olup tarikat-
lerde değişik şekillerde icra edilir. Kıyam zikri ayak-
ta yapılan zikir, Devran zikri dönerek yapılan zikir, 
Cumhur zikri ise topluca yapılan zikirdir. Verilen ta-
nım oturma zikri anlamında kuud zikri ile ilgilidir.
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46. C Tören yöneticilerine Türkler birçok isim vermiştir. 
Bunlar: Şaman (Tonguzlar), Kam (Altay Türkleri), 
Bahşı (Kırgızlar), Ozan (Oğuzlar). Türklerʼde tören 
yöneticilerinin bunun yanında sihirbazlık, hekimlik, 
rakkaslık ve mûsikişinaslık gibi özellikleri de bulu-
nurdu. Şiirler Türklerin en eski çalgısı olan kopuz eş-
liğinde okunurdu. Eski Türklerʼde dini nitelik taşıyan 
başlıca üç ayin vardı: Sığır, av bereketi ayini; Şeylan 
(Şilan, şölen, çeşn veya tay), kurban ayinleri; Yuğ, 
matem ayinleridir.

47. A Özellikleri verilen bilgin hem müzehhip hem de hattat 
olan Necmeddin Okyay’a aittir. Necmeddin Okyay 
ve öğrencisi Düzgünman’ın çiçek şekilleriyle yaptığı 
ebru olan çiçekli ebruya Necmeddin ebrusu da denir.

48. E Nurettin Topçu’nun düşünce sisteminin önemli bo-
yutlarından birisi de isyan ahlakıdır. O “isyan” keli-
mesiyle nizam yıkıcı ihtilal ve anarşiyi değil, iradenin 
kendi içinde bulunduğu şartlara boyun eğmeyerek 
başkaldırmasını kastetmektedir. İsyan, hem tabii, 
hem de sosyal determinizme karşı bir savaştır. İs-
yan, iradenin mükemmelliğe giden yolda önünü ke-
sen her engele karşı çıkmasıdır. Bir başka ifadeyle 
isyan, iradenin sonsuza ulaşmak gayesiyle her çe-
şit menfaat ve tutkuya, sonlu olan iyilik ve mutluluğa 
dahi başkaldıran sorumluluk idealidir.

49. D İslam filozoflarından Kindi, Farabi ve İbn-i Sina Doğu 
İslam Filozofları içerisinde yer alırken İbn Bacce, İbn 
Tüfeyl ve İbn Rüşd Batı İslam Filozoflarındandır.

50. C Hegel’den sonra Din Felsefesinin bir disiplin haline 
gelmesi için gayret eden lerin başında Fransız Henr 
Dumery gelmektedir. “Din felsefesi “ve “Din Felse-
fesinin Metodolojisi” gibi eserleri bulunmaktadır. Du-
mery göre din felsefesi, pozitif dinin, yani müsbet 
dinin akli tenkidinden ibarettir. Pozitif din, vahye da-
yalı yaşanan dindir. Ayrıca insanı düşün meye ve fel-
sefe yapmaya iten şeyin de bu müspet din olduğunu 
savunur.

51. B Verilen açıklama panenteizme aittir. Bu anlayışa çok 
benzeyen Panteizm ise Tanrı-âlem ikiliğini kaldı-
ran, Tanrı’nın her şeyi ihtiva ettiğini ileri süren dinî ve 
felsefî bir doktrindir.

52. C Kast sistemi,  karma,  samsara, reenkarnasyon  (te-
nasüh / ruh göçü)  ve moşka Hinduizm inançların-
dandır. Karma: İnsanların yaşarken, belli bir amaç 
gözeterek iradeli olarak yaptıkları eylemler ve bu 
eylemlerin sonucunun onları yeniden ne şekilde 
dünyaya geleceğini ortaya koyan acımasız yasa-
dır. Hindular ruhun ölümsüz olduğunu kabul ederler. 
Hindu dini ve felsefesinin ortak hedefi mokşay, ger-
çekleştirmektir.

53. E Din kavramı ile ilgili olarak I, II, III ve IV de verilenler 
doğrudur. Dinler insanların sosyalleşmesini engel-
lemez. Aksine insanların sosyalleşmesine katkıda 
bulunurlar. Özellikle bir grup içerisinde bulunan ve 
toplu ayine katılan birey sosyalleşir ve böylece yal-
nızlık duygusundan kurtulur.

54. A Verilen kavramlar Caynizm’e aittir. Caynizm, Maha-
vira (büyük kahraman) olarak bilinen Vardhamanʼa 
izafe edilmektedir. O cinaların sonuncusudur. Cina 
hakikatin ve yolun yayıcısıdır. Her cina geleneğin ye-
niden canlandırır. Cinalar 24 tane olup “tirthankara” 
olarak da adlandırılır.

55. C I, II, IV ve V de dinlerin tanrı tasavvuru ile ilgili olarak 
verilenler doğrudur. Üstün güç, metafizik bağlamda 
ilahi bir varlık ya da varlıklar olabileceği yaşanılan 
evrene ait her hangi bir obje de olabilir. Üstün güç 
tanrı veya tanrılar şeklinde karşımıza çıktığı gibi yarı 
tanrısal, ruhsal varlıklar veya ata ruhları şeklinde de 
karşımıza çıkar.

56. B Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı 
eser olma özelliği olan Yusuf Has Hacib’in yazdığı  
Kutadgu Bilig, öğretmeyi hedef aldığı için didaktik 
olan eserdir. En önemli yönü ise muhtevasıdır. O da 
genelde, İslami unsurlardan ibarettir.

57. B Danişmend veya Suhte, medrese talebeleri arasında 
belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş tale-
be anlamında kullanılan kelimedir.

58. A Dini Şüphe Çeşitleri: 1. Arayış Şüphesi: Eleştiri ve iti-
raz niyeti yoktur. Dini bilgi ve kavramların gerçekliği 
arzusuyla ortaya çıkar. Çocukluk dönemi sonrasın-
da çok fazla görülmez. 2. Bencillik Şüphesi: İnan-
cın çıkar amaçlı görülmesi dolayısıyla ortaya çıkar. 
Duanın sonucunu alamayan bazı kimselerde oluşan 
şüphe buna örnektir. 3. Sadakat Şüphesi: İnancın 
gereklerinin yerine getirilip getirilmediği ile ilgili or-
taya çıkan şüphedir. İmana karşı sadakatinden birey 
şüphe eder. 4. Bilimsel Şüphe 5. Kavramsal Şüphe 
6. İnkârcı Şüphe

59. E A, B, C ve D de verilenler Lofland ve Skonovdʼa göre 
din değiştirme tipleridir. Dış güdümlülük Allport’un 
dindarlık biçimidir.

60. D Ackerman, liberal kamu yaklaşımı modelini önemli 
isimi ve “ liberal diyalog” kavramını geliştiren kişidir. 

61. B Dikkat çekme dersin ilk basamağında kullanıldı-
ğı gibi tüm basamaklarda kullanılması mümkündür. 
Burada benzer soru sorulması bazen örnek bir olay 
kullanılması söz konusudur. Ayrıca verilen kazanım-
da Bloom taksonomisindeki kavrama basamağı ile 
açıklanır. Kavrama basamağında, çevirme, yorumla-
ma ve öteleme söz konusudur.

62. B Sarmal program tasarımında konular gittikçe derin-
leşen ve genişleyen bir biçimde ele alınır. Bu yapı-
lanma ilerlemecilik eğitim felsefesine uygun olarak 
düzenlenmiş ve öğrenci merkezli bir çalışmadır.
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63. C Kur’an’ı Kerim’in anlatım tarzına ilahi mesajların na-
sıl kurgulanıp sunulduğunun çarpıcı örnekleri vardır. 
Hz.Peygamber de hadislerinde dinin nasıl anlatılıp 
öğretileceği, dini mesajın nasıl düzenlenip sunulaca-
ğı konusunda yol gösterici örnekler verilmiştir. Bura-
da bu mesajların sahip olması gereken özellikler A, 
B, D ve E’de doğru verilmiş iken C’de uygun olmayan 
bir özellik verilmiştir. Çünkü dini mesajların özellikle-
ri arasında gerçekte olmayan şeylerin ibretlik olsun 
diye ele alınması yoktur.

64. E Performans değerlendirme öğrencinin çeşitli prob-
lem durumları karşısında gösterdiği tepkilerin teşhis 
edilmesi ve yeterliklerinin öğrenci ile birlikte değer-
lendirmesidir. Bu değerlendirme biçimi disiplinler 
arası bilgiyi birleştirme, analiz yapma, yorumlama, 
yordama gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçer.

65. A Yansıtıcı düşünme becerisinde bireyin öz düzenle-
me, öz değerlendirme, öz düzenleme gibi becerile-
rin geliştirilmesi planlanır. Burada önemli olan bireyin 
kendine yönelik algısının geliştirilmesidir.

66. D Karşılıklı sorgulama tekniğinde aynı gruptaki öğren-
ciler birbirine konuyla ilgili sorular sorar ve cevaplar. 
Süreçte öğretmen tekniğin etkili kullanılabilmesi için 
öğrencilere farklı soru kökü örnekleri verebilir. Bura-
da amaç öğrencilerin soru sorma becerisini destek-
lemektir.

67. C Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde namaz kılma-
yı öğretirken kullanılan teknik gösterip yaptırmadır. 
Gösterip yaptırma yönteminde öğretmen öğrencileri 
ile birlikte bir beceriyi gerçekleştirmek ister. Süreç-
te yapılan pekiştirmeler sayesinde kalıcı öğrenmeler 
sağlanır.

68. A Farklı görüşlere sahip kişi ya da grupların aralarında 
tartışmalarının sağlandığı çalışma forumdur. Katılım-
cı ve dinleyici grupların karşılıklı tartışması şeklinde 
gerçekleşir.

69. C Derste öğretmenin gerçekleştirdiği etkinlikte öğ-
rencilerinde geliştirmeyi hedeflediği zekâ alanı “içe 
dönük”tür.

70. C Din öğretiminde dikkat edilmesi gerekilen hususlar 
şunlardır: İnsana saygı, Düşünceye saygı, Hürriyete 
saygı, Ahlaki olana saygı, kültürel mirasa saygıdır.

71. C Öğretmenin dersine başlarken bu şekilde bir yol izle-
mesinin temel nedeni Öğrencinin dikkatini derse ve-
rerek daha kalıcı öğrenmesini sağlamaktır. 

72. C Merve öğretmenin kullanmış olduğu öğretim strate-
jisi Sunuş yoluyla öğretim stratejisidir. Ausubel ta-
rafından ortaya atılmıştır. Tüm bilgilerin öğretmen 
tarafından aktarılmasıyla kavram ve genellemelerin 
öğretildiği bir öğretme yoludur.

73. A Özendirme-Sakındırma (Terğib-Terhib) metodunda, 
bireyleri öğrenmeye teşvik etmek ve onlara öğrenme 
motivasyonu sağlamak için eğitimde ödül kullanılır. 
Bunlar öğrencinin tutum ve davranışı ile ilgili hemen 
ortaya konulan sonuçlar olarak öğretim etkinliğinin 
bir parçası seklinde uygulanır ve duruma göre de-
ğiştirilebilir. Özendirme ve sakındırma metodunda 
insanların umut, kaydı ve güven duyguları esas alı-
narak onların güçlü bir şekilde bilgi ve davranışa yö-
nelmeleri sağlanır.

74. A Özgür öğretmenin dersinde kullanmış olduğu yön-
tem/teknik araştırma-inceleme yoluyla öğrenme 
stratejisidir. Bu yöntemin kuramcısı John Dewey’dir. 
Öğrenci merkezlidir. Uygulama, analiz, sentez ve de-
ğerlendirme düzeyinde öğrenme sağlanır. Problem, 
proje ve deney yöntem ve teknikleri yoluyla ders iş-
lenebilir. Öğrencilere bilimsel düşünceyi kazandırır.

75. E Örnek olay yönteminin faydalarından bazıları şunlar-
dır:
Öğrencilerin öğrendiklerini kullanabilmesini sağlar. 
Öğrencilerde üst düzey becerilerden bazıları (eleş-
tirel düşünme, problem çözme, karar verme beceri-
si) gelişir. Öğrencilerin çevrelerine karşı duyarlılıkları 
gelişebilir. Öğrencilere öğrendiklerini uygulamayı ve 
bir problemi çözmeyi öğretir. Öğrenciler sürece ak-
tif olarak katıldığı (görerek, işiterek, söyleyerek öğ-
renme temellidir) için kalıcı ve üst düzey öğrenmeler 
edinmiş olurlar. Fakat E seçeneğinde geçen “Öğren-
ciler yöntem ve teknik kullanmadan da öğrenebile-
ceklerini görürler” şeklinde değil, yöntem ve teknik 
kullanarak daha iyi öğrendiklerini görmüş olurlar 
şeklinde olmalıdır. Kısacası E seçeneği yanlıştır.

Çözüm Bitti.
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