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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. Aşağıdakilerin hangisinde mahreçleri aynı

6. Hurûf-u mukataalardan olan

olan harfler birlikte verilmiştir?
A)

B)

C)

harfinde hangi med vardır?

D)

A) Medd-i lîn
C) Medd-i ârız

’daki ( ) ع

B) Medd-i lâzım
D) Medd-i muttasıl

2. Kelimelerin başındaki

takısında yer alan
“lâm” harfinin okunmayıp sonraki harfe idğam
edilerek o harfin şeddeli okunmasına ne ad
verilir?

7.

A) İzhâr-ı kameriyye
B) İdğâm-ı şemsiyye
C) İdğâm-ı mütecâniseyn
D) İdğâm-ı mütekâribeyn

A) İdğam-ı misleyn
B) İdğam-ı şemsiyye
C) İdğam-ı bilağunne
D) İdğam-ı mütecaniseyn

3.

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde “İzhâr-ı

kelimesinde bulunmayan tecvid
kuralı hangisidir?
A) Medd-i muttasıl
C) Kalkale

Kameriyye” vardır?

B) Izhar-ı kameriyye
D) Medd-i lazım

4. Kendisinden önceki secâvendin aynen geçerli

9.

olduğunu ifade eden harf hangisidir?
A) ق

B) ط

C) ع

kelimeleri arasında aşağıdaki tecvid
kurallarından hangisi uygulanır?

D) ك

A)

B)

C)

D)

âyetindeki
kelimesi
üzerinde vakıf yapılması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Vakf-ı kâfî
C) Vakf-ı kabîh

B) Vakf-ı hasen
D) Vakf-ı ızdırârî

5. “Sakin nûn”dan sonra “vav” veya “ya” harf-

lerinden birisi aynı kelimede bulunursa hangi
tecvid kuralı uygulanır?
A) İdğam mealğunne
C) İhfa

10. Aşağıdaki durumlardan hangisinde dudak
izhârı (izhâr-ı şefevî) yapılır?

B) İzhâr
D) İdğam bilağunne

A) ( )مşeddeli olursa
B) Sâkin ()م, “bâ”ya uğrarsa
C) Sâkin ()م, “mîm”e uğrarsa
D) Sâkin ()م, “bâ”dan ve “mîm”den başka bir harfe
uğrarsa
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11. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sözlük

16.

anlamı yanlıştır?

A) İdğâm: Ğunne yapmak
B) İhfa: Örtmek ve gizlemek
C) İzhâr: Açığa çıkarmak
D) İklâb: Çevirmek

takısından sonra aşağıdaki harflerden
hangileri gelirse ( )لharfi idğâm edilerek okunur?
A)
B)
C)
D)

12. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tam idğâm
uygulanır?
A)

B)

C)

D)

17. Sonraki cümle ile mana yönünden bağlantısı

bulunmayan bir kelime üzerinde yapılan vakf,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhtiyarî
C) Iztırârî

13.

lır?

B) Kabîh
D) Tam

kelimesinin sonunda nasıl vakıf yapı-

18. Medd-i munfasıl olan kelimede aslî med

A) Hemzeyi cezimli okuyarak
B) Hemzeyi tenvinli okuyarak
C) Hemzeyi dört elif miktarı uzatarak
D) Hemze üzerinde medd-i tabiî yaparak

üzerine ilâve etmenin hükmü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Caiz
C) Caiz değil

14. Kur’an tilâveti esnasında zamir olan
rinde nasıl durulur?
A) Teshîl yapılarak
C) Sekte yapılarak

üze-

19.

B) Medd-i tabiî yapılarak
D) İmâle yapılarak

ayetinde “sâkin râ”dan sonraki
harf, Âsım kıraatine göre nasıl okunur?
A) İdğâm-ı nâkıs ile
B) İdğâm uygulanmaz.
C) İdğâm mealğunne ile
D) İdğâm bilâğunne ile

15. Kırâat-ı Âsım’a göre

lafzında uygulanan okuyuş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşmâm
C) İmâle

B) Vacip
D) İttifakla vacip

B) Teshîl
D) Kasr
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20.

25. Aşağıdakilerden hangisi İslam inancına göre

kelimelerinde ilk ( )رile ilgili aşağıda
verilen hükümlerden hangisi yanlıştır?

doğrudur?

A) İlk peygamber ile son peygamberin tebliğ ettiği
dinin inanç esasları aynıdır.
B) İlk insan, ilkel ve vahşi olup mantıkî düşünceden yoksundur.
C) Farklı dinler rengârenk çiçekler gibidir, hepsi
hak dindir.
D) Dünya tarihinde dinin ilk şekilleri çok tanrılıdır.

A) Kalın okunur.
B) Vakıf hâlinde uzatılır.
C) Vasıl hâlinde uzatılmaz.
D) Vasıl hâlinde bir elif miktarı uzatılır.

21. Hz. Peygamber (s.a.s)’in Allah’tan getirip

haber verdiği hususlardan bir veya birkaçını
inkâr etmeye ne denir?
A) Nifak
C) Küfür

26. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispatlamak için kullanılan delillerden biri değildir?

B) İnfak
D) İnzâr

A) Fıtrat delili
C) İmkân delili

22. İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman

esasları, dinin temel kural ve hükümleri anlamına
gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akâid
C) Tefsir

B) Hudûs delili
D) İhtilâs delili

27. Esmâ-i Hüsnâ’dan olan isimlerden hangisinin
sözlük anlamı yanlış verilmiştir?

B) Hadis
D) Fıkıh

A) el-Mü’min: İnananları güvenlikte kılan
B) el-Mukaddim: İstediğini öne alan
C) el-Azîm: Öldürüp yeniden dirilten
D) el-Âhir: Sonu olmayan

23. Allah’ın, “can alan” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Rezzâk
C) el-Mâlik

28. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın teşrîî irade-

B) el-Kâbız
D) el-Müzil

siyle doğrudan ilgili değildir?
A) Canlıları yaratması
B) İyiliği emretmesi
C) Din koyması
D) Kötülüğü yasaklaması

24. “Allah’tan başka her varlık sonradan olmuş-

tur. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine
hiçbir yönden benzemez. Allah, kendisi hakkında bizim hatıra getirdiklerimizin de ötesinde yüce bir varlıktır.”

29. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere in-

dirilen kitaplara, “ilâhî kitaplar” denilmesinin
sebeplerinden biri değildir?

Yukarıdaki paragrafta Allah Teâlâ’nın hangi
sıfatından söz edilmektedir?

A) Söz ve içeriklerinin Allah tarafından belirlenmiş olması
B) Allah tarafından gönderilmiş olmaları
C) Salt uhrevî konulara yer vermeleri
D) Allah’ın kelamı olmaları

A) İrade
B) Hayat
C) Kıyâm bi-nefsihî
D) Muhâlefetün li’l-havâdis
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30. Selim yaratılışını ve sağduyusunu koruya-

34. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’de

bilmiş insanların yüce bir tanrının varlığını
benimseyeceğini ileri sürerek Allah’ın varlığını
ispatlayan delil hangisidir?
A) Nizâm delili
C) Gaye delili

mucize terimi yerine kullanılan kavramlardan
biri değildir?

A) Burhan
C) Âyet

B) Fıtrat delili
D) İmkân delili

35. Maturidilere göre; insanın fiillerinin yaratılma-

31. Hissî mucizeyi diğer mucizelerden ayırt edici

sı ve insan iradesinin bu fiillerdeki rolü bağlamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız o dönemde değil kıyamete kadar geçerli olması
B) Akıllara durgunluk verecek derecede büyük
olması
C) Duyu organlarıyla algılanabilen bir olay olması
D) Olağanüstü bir olay olması

A) Kesb kuldan, halk ise Allah’tandır.
B) İnsan ıztırarî fiillerinden sorumludur.
C) İnsan ihtiyarî fiillerinden sorumlu değildir.
D) Fiilin meydana gelişinde insan iradesinin hiçbir
etkisi yoktur.

36. Aşağıdakilerden hangisi guslü gerektiren

32. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal

hâllerden biri değildir?

getirmeye kalkışıyor ve: Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa
yaratmış olan diriltecek.” (Yâsîn 36/78-79)
ayetlerinde, aşağıdaki hangi husus anlatılmaktadır?
A) Nübüvvet
C) Mucize

B) Beyyine
D) Rikâk

A) Cünüplük
C) İstihâze

B) Fetret
D) Ba’s

B) Hayız
D) Nifas

37. Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A) Vücutta, elbisede veya namaz kılınan yerde el
ayasından fazla olan necaset-i galiza namazın
sıhhatine engeldir.
B) Hafif sayılan necasetin bir uzvun beşte birini
kirletmesi namazın sıhhatine engel olur.
C) Vücut veya elbiseye sıçrayan çamur parçacıkları ile kılınan namaz sahihtir.
D) El ayasından fazla insan idrarı bulaşmış bir
çamaşırla namaz kılmak caiz değildir.

33. “A’râf” hakkında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Yerden çıkıp kıyameti haber verecek hayvanın
adıdır.
B) Cennet ile cehennemin arasında bulunan
sûrun adıdır.
C) Sırat köprüsünün başka bir adıdır.
D) İsrâfil’in diğer adıdır.
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38. Hanefi mezhebinde gusül abdesti ile ilgili aşa-

42. Ölen kişiyi, bedenini örtecek şekilde kefenle-

ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

menin hükmü aşağıdakilerin hangisidir?

A) Ağır kaldırma ve düşme gibi bir sebeple sıvı
gelmesi gusül abdestini gerektirmez.
B) Gusül abdesti öncesinde saçı örgülü olan
bayan saç örgüsünü çözmek zorundadır.
C) Altına su geçirmeyen yüzük gusül abdesti
esnasında hareket ettirilmelidir.
D) Gusül abdestinde niyet etmek ve namaz abdesti gibi abdest almak sünnettir.

A) Vacip
C) Farz

B) Müstehap
D) Sünnet

43. Şafiî mezhebine göre kunut okunan yerler

hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Cuma namazında
B) Her vitir namazında
C) Bayram namazlarında
D) Her sabah namazının farzında

39. Dört mezhebe göre, abdestte niyetin hükmü

konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Niyet etmek dört mezhebe göre de farzdır.
B) Niyet etmek dört mezhebe göre de sünnettir.
C) Hanefi mezhebinde niyet farzdır, diğer mezheplerde değildir.
D) Hanefi mezhebinde niyet farz değil, diğer mezheplerde farzdır.

44. Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze bahsi
ile ilgili değildir?

A) Tekfin
C) Teçhîz

40. Hanefi mezhebinde benimsenen görüşe göre,

45. Yatsı namazının farzında ka’de-i ahîreyi yapan

“namazda kıyam” ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?

fakat yanlışlıkla beşinci rek’ata kalkarak, o
rek’atı secde ile tamamlayan ve 6. rek’atı da
kılan birisinin namazı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) Farz, vacip namazlarda ve sabah namazının
sünnetinde rükündür.
B) Farz, vacip ve nafile namazların tamamında
sünnettir.
C) Farz, nafile ve vacip namazların tamamında
rükündür.
D) Farz namazlarda rükün iken, vacip ve nafile
namazlarda sünnettir.

A) Farz namaz geçerlidir.
B) 5 ve 6. rek’at, nâfileye dönüşür.
C) Namaz bozulmuştur, iade edilir.
D) Namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

46. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi imama uymanın şartlarından biri değildir?

41. Namazda iken konuşmaya, amel-i kesirde

bulunmaya ve yönü kıbleden çevirmeye ne ad
verilir?
A) Secde-i sehiv
C) Zelletü’l-kârî

B) Telfîk
D) Lifâfe

A) İmam lâhik veya mesbuk olmamalıdır.
B) İmam ile muktedî arasında kadın saffı bulunmamalıdır.
C) Muktedi imamın hizasına ve önüne geçmemelidir.
D) Muktedînin namazı, nev’i itibariyle imamın
namazından yukarı olmalıdır.

B) Müfsidât-ı salât
D) Âdâbü’s-salât
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47. Hanefilere göre cenaze namazının rükünleri

51. Orucun farziyetini bildiren sûre ve âyetler

aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kıyam, tekbir
C) Hamd, salavât

aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

B) Tekbir, dua
D) Niyet, tekbir

A) Âl-i İmran, 70-72
C) A’râf, 99-101

B) İsrâ, 50-52
D) Bakara, 183-185

48. Seferilikle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangi-

52. Hanefiler’e göre, Ramazan orucuna niyet etme

A) Bütün mezheplerde seferilikte sünnet namazlar terk edilmez.
B) Malikilere göre seferi olanların namazlarını
kısaltmaları müekked sünnettir.
C) Hanefilere göre seferilikte dört rekatlı farz
namazları iki kılmak azimettir.
D) Şafiîlere göre yolculukta namazları kısaltarak
kılmak ruhsattır.

A) Gün batımından, ertesi gün zevalden az öncesine kadar
B) Gün batımının öncesinden, imsak vaktine
kadar
C) Gece yarısından, imsak vaktine kadar
D) İmsaktan, ikindi vaktine kadar

si yanlıştır?

vaktinin başlangıç ve bitiş süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

53. Ramazan orucunun keffâreti hangi şer’î delille

49. “Bir farz namazın vakti içinde kılınması ........,

sabittir?

vaktinin çıkmasından sonra kılınması ........,
vakti içinde şartlarına uymadan kılınan namazın vakit çıkmadan tekrar kılınması ise ........
diye isimlendirilir.”

A) Kur’an
C) Kıyas

B) Sünnet
D) İstihsân

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Kazâ - edâ - iâde
C) Edâ - kazâ - iâde

B) İade - edâ - kazâ
D) Edâ - iâde - kazâ

54. Hanefiler’e göre, geceden niyetlendiği orucu

tutarken gündüz yolculuğa çıkmak durumunda kalan kimse için aşağıdaki hükümlerden
hangisi doğrudur?
A) Orucunu bozması durumunda keffâret gerekmez.
B) Orucunu bozması durumunda kaza etmesi
gerekmez.
C) Orucunu bozması durumunda keffâret gerekir.
D) Orucunu tamamlaması vaciptir.

50. Namazda kıraatle ilgili aşağıdaki hükümlerden
hangisi yanlıştır?

A) Kıraat esnasında ayet atlamakla namaz bozulmaz.
B) Şafiilere göre Fatiha suresini hatalı okumak
namazın sıhhatine zarar vermez.
C) Hanefilere göre anlamı bozmayan kasıtsız
hatalı okuyuşlar namazı bozmaz.
D) Şafiilere göre Fatiha dışındaki kasıtsız hatalı
okuyuşlar namazı bozmaz.
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55. Zekâtın sarf yerlerinden biri olan “yolda

60. Şâfiî mezhebine göre umrenin rükünleri aşağı-

kalmış kimse”, Tevbe suresinin 60. ayetinde
hangi kavramla ifade edilmiştir?
A) er-Rikâb
C) İbnü’s-sebîl

dakilerden hangisidir?

A) İhram, tavaf, remy, tıraş
B) Sa’y, remy, Arafat vakfesi, tıraş
C) İhram, tavaf, sa’y, tıraş
D) İhram, remy, sa’y, tıraş

B) el-Âmilîn
D) el-Ğarimîn

56. 160 koyunu olan mükellef, kaç koyunu zekât

61. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından

olarak vermelidir?
A) 1

B) 2

değildir?

C) 3

D) 4

A) İhram
C) Ziyâret tavafı

B) Sader tavafı
D) Arafat vakfesi

57. Zekâta tâbi malların; mükellefin ve bakmakla

yükümlü olduğu kimselerin temel ihtiyaçları
dışında olmasını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havâic-i fer’iyye
C) Havâic-i asliyye

62. Hac ve umre yapmaya niyet eden kişinin diğer
zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre boyunca kendine haram
kılmasına ne denir?

B) Havâic-i nev’iyye
D) Havâic-i cinsiyye

A) İhsar
C) İlmâm

B) Fevât
D) İhram

58. Aşağıdakilerden hangileri zekâtın geçerlilik
şartlarındandır?

A) Nisab ve yıllanma
C) Nema ve mülkiyet

63. Hac ve umre menasikiyle ilgili olarak kesilen
kurbana ne ad verilir?

B) Ehliyet ve buluğ
D) Niyet ve temlik

A) Udhiyye
C) Hedy

B) Adak
D) Akîka

59. Zekâta tâbî malın üzerinden bir kameri yılın
geçmiş olmasına ne denir?
A) Havelânü’l-havl
C) Müstefâd

64. Hac yapmakta olanların bayram günleri

Mina’da şeytan taşlamalarına ne ad verilir?

B) Mütekavvim
D) Dımâr

A) Remy-i Urâne
B) Remy-i Cimâr
C) Remy-i Müzdelife
D) Remy-i Muhassır
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65. Kurbanla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi

70. Vefatından sonra Peygamberimiz (s.a.s.)’i

doğrudur?

hangi sahabî yıkamıştır?

A) Hanefîlere göre koyunun gösteriş olarak bir
yaşındakilerle aynı olması hâlinde altı ayını
tamamlayanlar kurban edilebilir.
B) Sığır ve manda cinsinden hayvanlar besili
olmaları durumunda iki yaşını doldurmasalar
da kurban edilebilir.
C) İki gözü kör olsa da, hasta olmayan ve semiz
koyunlar kurban edilebilir.
D) Şâfiî mezhebine göre kurban bayramının 3.
günü akşamından sonra kurban kesilemez.

A) Hz. Ebû Bekir
C) Hz. Osman

B) Hz. Ömer
D) Hz. Ali

71. “Sâatü’l-’usre, gazvetü’l-’usre ve ceyşü’l-’usre”
ifadeleri, aşağıdaki hangi olayla ilgilidir?
A) Bedir Savaşı
C) Taif kuşatması

B) Tebük Seferi
D) Evtas savaşları

66. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bizzat katılmayıp, bir
sahâbînin kumandasında gönderdiği askeri
birliklere ne denir?
A) Gazve
C) Bi’se

72. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Uhud Savaşı’nın

hemen sonrasında Mekkeli müşrikleri takip
etmek için düzenlediği sefere ne ad verilir?

B) Ficar
D) Seriyye

A) Hamrâü’l-Esed
C) Bi’r-i Maûne

B) Benî Mustalik
D) Benî Lihyan

67. İslam dinini kabul etmek için Medine’ye heyetlerin yoğun bir şekilde geldiği hicretin dokuzuncu yılına ne ad verilir?
A) Senetü’l-Vüfûd
C) Senetü’l-Feth

73. Peygamberimiz (s.a.s)’in vasıflarından biri

olan “üsve-i hasene”nin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Senetü’l-Hüzn
D) Senetü’s-Sürûr

A) Güzel ahlaklı
C) Güzel örnek

B) İyi huylu
D) Zâhid insan

68. Hz. Peygamber (s.a.s.), hicretten önce Yesrib

halkını İslam’a davet için hangi sahâbîyi göndermiştir?
A) Muaz b. Cebel
C) Es’ad b. Zürare

74. İslam Ahlakı dalında yazılmış ilk eserlerden biri
olan “el-Edebü’l-Müfred”in müellifi kimdir?

B) Mus’ab b. Umeyr
D) Zeyd b. Sabit

A) Abdullah b. Mübârek
B) Ahmed b. Hanbel
C) İbn Hazm
D) Buhari

69. Hudeybiye Barış Antlaşması esnasında Müslümanların müttefiki aşağıdaki kabilelerden
hangisidir?
A) Huzâa
C) Gatafan

B) Bekir
D) Fezâre
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75. Kur’an’ı Kerim’de İslam toplumunun bir niteli-

80. Allah’a karşı saygılı olmayı ve dolayısıyla

ği olarak kullanılan “vasat” kelimesi müfessirler tarafından nasıl yorumlanmıştır?
A) Va’d
C) Adalet

insanın kendisini günahtan uzak tutmasını
doğrudan ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Son
D) Güçlü

A) Hikmet
C) Takva

B) İ’âne
D) Şecâat

76. Akıl ve kültürle kazanılan insan ilişkilerinde

sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve
medenî davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrfan

B) Zühd

C) Hilm

D) Takva

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

77. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye dönemindeki
“asabiyet” kavramı ile alakalıdır?

A) Koyu putperestlik
B) Otorite tanımamak
C) Yiğitlik ve mertliğin en ileri düzeyi
D) Kabile üyeleri arasında kayıtsız şartsız dayanışma

78. Aşağıdakilerden hangisi filozoflara göre ahlaki
konular arasında yer almaz?
A) Nebât
C) Siyaset

B) Nefis
D) Aşk

79. İnsana tanınan hak ve imkânlar karşısında

terettüp eden görevleri yerine getirmeyi ifade
eden ahlaki terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabır
C) İhsar

B) Şükür
D) Ülfet
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

11 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINAVI
2. GRUP: İMAM-HATİP
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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