KİTAPÇIK TÜRÜ

B

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. GRUP

Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

NAKİL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI

02/09/2012

Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No

: .....................................................
: .....................................................

ALANLAR
Kur’an-ı Kerim
Fıkıh
Hadis
Akaid
Siyer
Tasavvuf ve Ahlak
Genel Kültür

SORU SAYISI
20
20
10
10
10
5
5

TOPLAM SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

80

90

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

B

NAKİL
1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıssalarının

5. Kur’an’da bugün kullanılmakta olan hareke ve

gayelerinden biri değildir?

noktaları aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?

A) Geçmişte yaşanan olaylardan dersler çıkarılması
B) Mü’minleri mükâfatlandırmak suretiyle Yüce
Allah’ın lütfunun açıklanması
C) Olayların geçmiş dönemle sınırlı olduğunun
gösterilmesi
D) Hz. Peygamber (s.a.s.)’in desteklenmesi ve
teselli edilmesi

A) Zeyd b. Sâbit
B) Halil b. Ahmed
C) Nasr b. Âsım el-Leysî
D) Ebu’l-Esved ed-Düelî

6.

ayetinin meali aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarattığı şeylerin şerrinden
B) Düğümlere üfürenlerin şerrinden
C) Kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden
D) Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden

2. Kureyş sûresinde, Allah’ın Kureyş Kabilesine
bahşettiği bazı nimetler zikredilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu nimetler arasında
yer almaz?
A) Mekke’nin ümmü’l-kurâ kılınması
B) Kureyş’in korkudan emin kılınması
C) Kureyş’in açlıktan kurtarılıp doyurulması
D) Kureyş’e kış ve yaz seyahatlerinin kolaylaştırılması

7. Kur’ân-ı Kerim’de bazı konular detaylı anlatılırken bazı konular kısa ve öz bir şekilde anlatılmakta, ayrıntılar ise Hz. Peygamber (s.a.s.)’in
beyan ve tatbikine bırakılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre
Kur’an-ı Kerim’de detaylandırılarak anlatılan
konulardandır?

3. Aşağıdakilerden hangisi te’vilin şartlarından
biri olarak değerlendirilemez?

A) Feraiz		
C) Zekât		

A) Te’vil bir delile dayanmalıdır.
B) Yapılan te’vil müfessirin mezhebine ters düşmemelidir.
C) Te’vilin manası açık bir nassa muhalif olmamalıdır.
D) Te’vile esas alınan mana lafzın delalet ettiği
manalardan olmalıdır.

B) Namaz
D) Ana babaya itaat

8. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufî tefsir değildir?

A) Sülemî - Hakâiku’t-Tefsir
B) Kuşeyrî - Letâifu’l-İşârât
C) Kâşânî - Te’vîlâtü’l-Kur’ân
D) Şevkânî - Fethu’l-Kadîr

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın i‘câz yönlerinden değildir?

A) Uslübu, dili ve fesahati
B) Te’lif yönünden eşsizliği
C) Gaybî haberleri ihtiva etmesi
D) Her konuda ayrıntılı bilgi vermesi

2

B

NAKİL
9. Hurûf-u Mukattaa için aşağıdakilerden hangisi

13.

söylenemez?

de

dan sonra hangi tecvid kuralı uygu-

lanır?

A) Bu harfler müteşâbihattandır.
B) Kur’ân’da 29 surenin başında bulunmaktadır.
C) Bu harflerin hepsi de başında bulundukları
surenin ilk ayetini oluştururlar.
D) Huruf-u Mukattaa Arap alfabesinin on dört
harfidir.

A) Medd-i asli
B) Medd-i tabii
C) Medd-i muttasıl
D) Medd-i munfasıl

14. Revm hangi vecihte uygulanabilir?
10.

A) Tûl		
C) Kasr 		

ayeti ile ilgili olarak

B) Tevessut
D) Med yapılmaksızın

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bu ayeti Cuma hutbesi bitiminde okumak
vaciptir.
B) Bu ayeti Cuma hutbesi bitiminde okumak
sünnettir.
C) Bu ayet ahlak ve adaba dair umumî konuları
içerir.
D) Bu ayetin Cuma hutbesi bitiminde okunmasına
Osmanlılar döneminde başlanmıştır.

15.

kelimesine vasledilmesi

hâlinde nasıl okunur?
A)  نötre okunarak, hemze vasledilerek
B)  نesre okunarak, hemze vasledilerek
C)  نötre okunarak, hemze esre okunarak
D)  نayet sonu olduğu için vasıl yapılmaksızın

11. Aşağıdaki müelliflerden hangisinin eserinde,

16.

sûreler nüzul sırasına göre tefsir edilmiştir?
A) Suyûtî		
C) Sabûnî		

kelimesi,

B) Derveze
D) Mevdûdî

kelimelerinde sakin  بdan sonra hangi tecvid kuralı uygulanır?
A) İdğam mütecaniseyn
B) İdğam Mütakaribeyn
C) İdğam misleyn
D) Kalkale

12. Huruf-u mukattaadan olan

kelimesinde
sırasıyla hangi tecvid kuralları uygulanır?

17. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış

A) Medd-i lazım, medd-i lazım, idğam maalğunne, medd-i lazım
B) Medd-i tabii, medd-i lazım, idğam maalğunne,
medd-i lazım
C) Medd-i lazım, medd-i lazım, idğam maalğunne, medd-i arız
D) Medd-i tabii, medd-i lazım, ihfa-i şefevi, medd-i
lazım

olarak verilmiştir?

A) Rivayet tefsiri: Câmiu’l-beyân an te’vîli’l-Kur’ân
- İbn Cerîr et-Taberî
B) Dirayet tefsiri: Hak Dini Kur’an Dili - Elmalılı M.
Hamdi Yazır
C) Tasavvufi Tefsir: Rûhu’l-Beyân - İsmail Hakkı
Bursevî
D) Rivayet tefsiri: Mefâtîhu’l-Ğayb - Fahreddin
Razi

3

B

NAKİL
18. Mâûn sûresinde, kötü örnek sergileyen insan-

21. Ramazan orucuna niyet etmekle ilgili olarak

lar tenkit edilmişlerdir.

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi bu surede tenkit edilenler arasında yer almaz?

A) Oruç tutmaya niyet eden kişi “öğleden sonra
işim çıkarsa oruç tutmayacağım” derse, niyet
gerçekleşmiş olmaz.
B) Güneş battıktan sonra niyet edildiği takdirde
ikinci fecre kadar yeme-içme niyete zarar
vermez.
C) Ramazanda nafile oruca niyet edilirse Ramazan orucu yerine geçmez.
D) Güneş batmadan önce bir sonraki günün orucuna niyet edilemez.

A) Dini yalanlayanlar
B) Yetimi itip kakanlar
C) Savurganlıktan kaçınmayanlar
D) Yoksulu doyurmaya teşvik etmeyenler

19.
Yüce Allah, Hz. Peygamber (s.a.s.)’i hangi
tasarrufundan dolayı yukarıdaki ayet-i kerîme
ile ikaz etmiştir?

22. Oruç keffâreti yerine getirilirken tertibi şart
koşmayan mezhep hangisidir?

A) Eşlerinin rızasını kazanmak için Allah’ın helal
kıldığı şeyi kendisine yasaklaması
B) Israrla kendisine soru soran birisine karşı surat
asması, başını çevirmesi
C) Münafıklar için istiğfar etmesi, onların cenaze
namazlarını kılması
D) Bedir Savaşı’nda alınan esirleri, fidye karşılığında serbest bırakması

A) Hanefî		
C) Şâfiî		

B) Mâliki
D) Hanbelî

23. Orucun farz kılındığını bildiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülk, 17-18
B) Mâide, 11-12
C) Âl-i İmran, 85-86
D) Bakara, 183-184

20. Yüce Allah Bakara suresinde; Hz. Musa’ya

‘kavmine bir sığır kesmelerini söylemesini’
emretmektedir.
Bu sığırın kesilmesinin istenmesindeki asıl
amaç nedir?

24. Aşağıdakilerden hangisi âfâki hacılar için

A) Yiyecekleri biten askerlerin doyurulması
B) Kesilecek sığırın bir parçası ile öldürülmüş
birinin konuşturulması
C) Kesilecek sığır ile kurban ibadetinin yerine
getirilmek istenmesi
D) İsrailoğullarının Firavun’un zulmünden kurtulmalarının sağlanması

mîkât yerlerinden biri değildir?
A) Zülhuleyfe
C) Cuhfe		

B) Hudeybiye
D) Yelemlem

25. Müzdelife vakfesinin edası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Arafat vakfesini yaptıktan sonra yapmak
B) Vakfeyi yatsıdan hemen sonra yapmak
C) Vakfeyi güneş doğduktan sonra yapmak
D) Cemi te’hiri terk etmek
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26. Kurban ortaklığıyla ilgili olarak aşağıdakiler-

30. Usulu fıkıhta Mütekellimîn metoduna göre

den hangisi yanlıştır?

te’lif edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hanefilere göre tüm ortakların kurbana ibadet
niyetiyle katılmaları şarttır.
B) Şafilere göre ortaklardan birinin sadece et elde
etme niyetiyle katılması caizdir.
C) Hanefi ve Şafiilere göre kurbana ortak olanların ibadet niyetiyle katılmaları gerekir.
D) Hanefilere göre ortaklardan birisinin kurban,
diğerinin adak niyetiyle katılması caizdir.

A) Mustasfâ - Gazali
B) Temhîd - Cessas
C) Menâru’l-envâr - Nesefi
D) Takvîmü’l-edille – Debûsi

31. Kocanın, eşini üçüncü kere boşaması ile

meydana gelen boşama şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

27. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yemin ile

A) Şiğar
B) Ric’î talak
C) Beynunet-i kübra
D) Beynunet-i suğra

ilgili değildir?

A) Lian		
C) Mun’akide

B) Hidâne
D) Îlâ

32. Hükmî kirliliği ifade eden kavram aşağıdakiler-

28. Hanefîlere göre aşağıdakilerden hangisi yapı-

den hangisidir?

lan bir adağın geçerli olabilmesi için gerekli
şartlardan biri değildir?

A) Necaset		
C) Hubs		

A) Adanan şeyin bid’at ve masiyet içermemesi
B) Adanan şeyin bizzat hedeflenen bir ibadet
olması
C) Adanan şeyin cinsinden farz veya vacip bir
ibadetin bulunması
D) Adanan şeyin abdest alma ve ezan okuma
gibi bir ibadet olması

33. Hanefi mezhebine göre özürlü sayılan kimseler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Özürlü kimse aldığı abdest ile vakit içinde dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir.
B) Özürlü kimse aldığı abdest ile vakit içinde
sadece bir farz kılabilir.
C) Özürlü kimse aldığı abdest ile vakit içinde
istediği kadar farz kılabilirse de nafile namaz
kılamaz.
D) Özürlü kimse aldığı abdest ile yalnızca vaktin
farzını ve revâtib sünnetlerini kılabilir.

29. “Bir meselede birden fazla içtihadı birleştirip

amel ederek bu içtihat sahiplerinin hiçbirinin
benimseyemeyeceği mürekkep bir durum
meydana getirmektir.” şeklinde tanımı yapılan
fıkıh terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taklit		
C) Tevkif		

B) Hades
D) Habâis

B) Tevfik
D) Telfik
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34. Guslün farzlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden

39. Kırk iki sığırı olan bir mükellef, aşağıdakiler-

hangisi yanlıştır?

den hangisini zekât olarak vermelidir?

A) Hanefi ve Hanbelilere göre ağzı ve burnu
yıkamak farzdır.
B) Maliki ve Şafîlere göre ağzı ve burnu yıkamak
sünnettir.
C) Malikilere göre vücudu ovalamak farzdır.
D) Bütün mezheplere göre niyet farzdır.

A) İki yaşına basmış bir sığır
B) Üç yaşına girmiş bir sığır
C) Bir yaşındaki iki sığır
D) Bir yaşındaki iki koyun

40. Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi “fıtır
sadakası” ile yükümlü olmanın şartlarından
biri değildir?

35. Hanefilere göre ağır necasette namaza engel

olan sıvı ve katı necaset miktarları aşağıdakilerinn hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Malın nâmî olması
B) Mükellefin hayatta olması
C) Mükellefin müslüman olması
D) Malın nisab miktarına ulaşması

A) İki avuç içi - 1 dirhem
B) Bir avuç içi - 1 dirhem
C) Bir avuç içi - 3 dirhem
D) İki avuç içi - 2 dirhem

41. Hadis ilminde, hadis alma yollarından

(tahammülü’l-hadîs) en üstün ve makbul sayılanı aşağıdakilerden hangisidir?

36. Hanefi mezhebine göre “bir yolcunun on beş

günden az kalmayı planladığı yer” için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
A) Vatan-ı aslî
C) Vatan-ı süknâ

A) Arz-Kırâ’at
C) Munâvele

B) Vatan-ı ikâmet
D) Vatan-ı daimî

B) İcaze
D) Semâ’

42.
hadisine anlamca en yakın olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

37. Bayram namazı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanların arasını bozmak için yalan söyleyen
yalancıların en kötüsüdür.
B) İnsanların arasını ıslah etmek için de olsa söylenen yalandan hayır elde edilmez veya yalan
söylenmez.
C) İnsanların arasını bulmak gayesi ile yapmacık
da olsa iyi davranmak veya hayır söylemek
yalancılığın en hafifidir.
D) İnsanların arasını ıslah için yalan söyleyip hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse
yalancı sayılmaz.

A) Hanbeliler’e göre farz-ı ayındır.
B) Şafiîlere göre müekked sünnettir.
C) Şafiîlere göre cemaatle kılınması şart değildir.
D) Hanefi mezhebine göre Cuma namazının
vücup şartlarını taşıyanlara vaciptir.

38. Namazın sonunda kişinin kendi istek ve ira-

desiyle yapacağı bir fiil ile namazdan çıkması
işlemi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
ifade olunur?
A) Zelletü’l-kâri
C) İsfâr		

B) Tağlîs
D) Hurûc bi sun’ıhî
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43. Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi, konu

46. Aşağıdakilerden hangisi bir hadisin mütevâtir

bakımından diğerlerinden farklıdır?

veya âhâd olmasını belirleyen temel özelliklerdendir?

A) “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse
komşusuna iyilik etsin.”
B) Hepiniz çobansınız; hepiniz maiyetinizde bulunanlardan sorumlusunuz.
C) Çocuklarınıza yedi yaşındayken namaz kılmalarını söyleyiniz.
D) “Oğul, besmele çek! Sağ elinle ye! Hep önünden ye!”

A) Âhâd hadislerin sayıca çok fazla olması
B) Hadisi nesilden nesile rivayet edenlerin sayısı
C) Mütevâtir hadislerin oldukça az sayıda olması
D) Mütevâtir hadislerin isnadının hadis ilminde
inceleme konusu yapılmaması

47. Aşağıdaki hadis çeşitlerinden hangisinin senedinde inkıta’ yoktur?

44. “İnsanlar, altın ve gümüş madenleri gibidir.

İslâm öncesi dönemde hayırlı olanlar, İslâm
döneminde de İslâm’ı anlamak kaydıyla hayırlıdırlar. Ruhlar, askerî birlikler gibidir. Birbirleriyle tanışan ruhlar, birbirleriyle kaynaşırlar,
tanışmayanlar da ayrılığa düşerler.” hadis-i
şerifinden hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Garîb 		
C) Mu’dal 		

B) Müdelles
D) Muallak

48. Muztarib hadislerle ilgili olarak aşağıdakiler-

A) İslâm, insanın fıtratında bulunan güzelliklerin
ortaya çıkmasına mani değildir.
B) İyi insanlar kötülük yapanlarla kolaylıkla kaynaşamazlar.
C) İyi insanlar ne olursa olsun hep iyi olarak
kalırlar.
D) Yaratılışındaki safiyeti koruyanların doğru
olanı kabullenmeleri daha kolaydır.

den hangisi söylenemez?

A) Bir veya daha fazla raviden muhtelif şekilde
rivayet edilirler.
B) Aralarında tercih yapılamayan muhalefet
içerirler.
C) Metinde bulunan ıztırab o hadisin sıhhatine
zarar vermez.
D) Zayıf hadisler arasında yer alırlar.

45. “İman yetmiş veya altmış küsür şu’bedir. En

yükseği, ‘Lâ ilâhe illallâh’ demek; ……………
Hayâ da imanın bir bölümüdür.” hadisi şerifinde boş bırakılan yere gelecek doğru ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

49. Hadis ilmindeki “muhadram”la ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sahabî olarak kabul edilmezler.
B) Sahabeden kadınlara verilen isimdir.
C) Hadis ilminde Etbau’t-tabiinden sayılırlar.
D) Hz. Peygamber (s.a.s.) ile çocukluk döneminde sohbeti bulunan kimselere denir.

A) En aşağısı ise, tanıdık olsun ya da olmasın
herkese selam vermektir.
B) En aşağısı ise, eziyet veren bir şeyi yoldan
kaldırmaktır.
C) En aşağısı ise, insanlara güler yüz göstermektir.
D) En aşağısı ise, yapılan her türlü iyiliktir.
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50. Hadis eserleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

55. “İlkel Monoteizm” kavramını aşağıdakilerden

yanlıştır?

hangisi karşılar?

A) Kütüb-i Sitte, iki câmi’ ve dört sünen türü eserden oluşmaktadır.
B) Sünenler içerdiği konular açısından
câmi’lerden daha kapsamlıdır.
C) Sünenler fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş
eserlerdir.
D) Musannefler hadislerin konularına göre tasnif
edildiği eserlerdir.

A) İnsanoğlunun tabiatı tanrı olarak kabul etmesi
B) İnsanoğlunun kadim inancı olan tek tanrı
inancı
C) İnsanoğlunun canlı olan her şeyi tanrı olarak
kabul etmesi
D) İnsanoğlunun büyü, sihir gibi gizemli şeyleri
tanrı olarak kabul etmesi

56. Ehl-i sünnet-i âmme hangi mezhep/mezhepler

51. Aşağıdaki itikadî mezheplerden hangisi, insa-

için kullanılır?

nın hiçbir şekilde irade hürriyetinin bulunmadığını savunur?
A) Selefiyye
C) Eş’ariyye

A) Selefiyye
B) Selefiyye-Eşariyye
C) Selefiyye-Matüridiyye
D) Matüridiyye-Eşariyye

B) Kaderiyye
D) Cebriyye

52. Meşhur müfessirlerden Zemahşerî itikadi ola-

57. Aşağıdakilerden hangisi Selefiyyenin özellik-

rak hangi mezhebe mensuptur?
A) Mutezile
C) Maturidi		

lerinden değildir?

B) Şia
D) Selefiyye

A) Ayet ve hadisleri te’vil ederler.
B) Nassın zahiri ile yetinirler.
C) Tecsime düşmezler.
D) Teşbihe düşmezler.

53. Aşağıdakilerden hangisi Zeydiyye mezhebi ile
ilgili söylenemez?

58. İtikadi olarak Selefi düşünceye sahip olan ilim
adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in hilafetini de
meşru görürler.
B) Devlet başkanının masum olduğuna inanırlar.
C) Fıkhî konularda Hanefî mezhebine yakındırlar.
D) Şia içindeki en mutedil fırkadır.

A) Cüveynî		
C) İmam Şafiî

59. İmam Eş’ari hakkında söylenenlerden hangisi

54. Hadis kaynaklarının hangi bölümünde iman

yanlıştır?

esaslarıyla ilgili bilgiler yer almaz?
A) Selem		
C) Enbiya		

B) İbn Fûrek
D) Kadı Beyzavî

A) Allah’ın ezeli sıfatlarını kabul etmiştir.
B) İyi ve kötü akılla bilinebilir, demiştir.
C) İnanç konularında akla da değer vermiştir.
D) ‘Üç kardeş’ meselesinden dolayı Mu’tezile’den
ayrılmıştır.

B) Cennet
D) Kıyamet
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60. Aşağıdakilerden hangisi Matüridi bilginlerin-

65. Hz. Muhammed (s.a.s)’in insanları İslam’a

den biri değildir?
A) Hızır Bey
C) Pezdevî		

davet etmesinden rahatsız olan Kureyş müşriklerinin yaptıkları teklifler ile alakalı olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Cürcânî
D) Ömer en-Nesefî

A) Hz. Muhammed’in tedavi edilmesi
B) Hz. Muhammed’in Mekke’yi terk etmesi
C) Hz. Muhammed’le karşılıklı olarak ilahlarına
ibadet etme
D) Hz. Muhammed karşılığında, Ebu Tâlib’e Velid
oğlu Umâre’yi evlatlık verme

61. İstanbul Topkapı Sarayı Müzesinde korunan
hırkayı, Hz. Muhammed (s.a.s.) hangi şaire
hediye olarak vermiştir?
A) Ka’b b. Mâlik
C) Ka’b b. Züheyr

B) Veysel Karanî
D) Abdullah b. Revâha

66. Bi’r-i Maûne vak’asının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hubeyb b. Adiyy ile Zeyd b. Desine’nin Mekkeli müşriklerce idam edilerek şehit edilmesi
B) Esed kabilesine karşı Katan seferinin gerçekleşmesi
C) Hz. Peygamber’in Âmir b. Sa’saa kabilesinin
başkanının hediyesini kabul etmemesi
D) İslam’ı anlatmak için gönderilen da’vetçilerin
öldürülmesi

62. Habeşistan’a giden Müslümanların Medine’ye
dönüşü hangi olaydan sonra olmuştur?
A) Hudeybiye antlaşması
B) Beni Mustalik gazvesi
C) Mekke’nin fethi
D) Hayber’in fethi

67. Hz. Peygamber (s.a.s)’in savaş esnasında

63. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a ilk hic-

yasaklamış olduğu ‘müsle’nin manası aşağıdakilerden hangisidir?

ret eden sahabîlerden biri değildir?
A) Zeyd b. Hârise
B) Osman b. Affân
C) Osman b. Maz’un
D) Zübeyr b. Avvam

A) Esir etmek
C) Organ kesmek

B) Fidye almak
D) Öldürmek

68. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber
(s.a.s.)’in serbest bıraktığı bir adettir?

64. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz
(s.a.s.)’in amcası değildir?
A) Hâris		
C) Akîl		

A) Teşâum		
C) Ğul 		

B) Abbas
D) Zübeyr
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69. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed

73. Tasavvufta, dünya hayatına âhiret hayatı kadar

(s.a.s.)’in eğitim-öğretim faaliyeti ile ilişkilendirilemez?
A) Suffe		
C) Bedir Savaşı

veya daha fazla önem vermemek esastır.

Bu hususa aşağıdaki ayetlerden hangisi delil
gösterilemez?

B) Bi’r-i Reci
D) Nedve

A)
B)
C)

70. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed

(s.a.s.)’in yasakladığı tedavi usullerinden biri
değildir?

D)

A) Hacamat yaptırılması
B) Hastaların kâhine götürülmesi
C) Zehirlenen kişinin ayık tutulması
D) Değirmen taşına bakarak şaşılığın giderilmesi

74.

ayetinde geçen
ifadesi aşağıdaki terimlerden hangisiyle yakın manada kullanılmıştır?

71. Hadis-i şerifte; “Allah’a, onu görüyormuşsun

A) Hayâ		
C) Sükûnet

gibi ibadet etmendir, her ne kadar sen O’nu
görmüyorsan da O seni görmektedir.” şeklinde
açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam		
C) Sadakat

B) Sehâvet
D) Tefâhür

B) İhlas
D) İhsan

75. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun temel
ilkeleri arasında yer almaz?

A) Zahirî hükümlere aykırı olan her bâtın bâtıldır.
B) İstikamet (doğruluk, dürüstlük) kerametten
üstündür.
C) Keşf yoluyla elde edilen bilgiler veliye ve ona
tabiî olanlara delil olur.
D) Derecesi ne kadar yüksek olursa olsun bir velî
günah işleyebilir.

72. “Hikmet, insanı öteki canlılardan ayıran düşünme veya bilme gücünün sonucudur.”

Bu anlayışa göre aşağıdakilerden hangisi hikmet kavramı ile alakalı değildir?
A) Î’sâr		
C) Taakkul		

B) Mârifet
D) İrfân

76. Sultan Alparslan’ın veziri tarafından kurulan
medreselere verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sahn-ı Seman Medreseleri
B) Nizamiye Medreseleri
C) Fatımî Medreseleri
D) Anadolu Medreseleri
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77. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet Aylık Dergi’sinin 2012 yılı sayılarında işlenen kapak
konularından biri değildir?
A) Sosyal Ağlar ve İletişim Ahlakı
B) Emek, Emeğin Değeri
C) Din ve Değerler Eğitimi
D) Söz Medeniyeti

78. XIX. yüzyılda Hindistan’da kurulan ve görüş-

leri Mehdî, Mesih ve kıyametle ilgili haberler
etrafında şekillenen mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kadiyanilik
C) Nusayrilik

B) Yahova Şahitleri
D) Yezidilik

79. Sanskritçe’den tercüme edilerek İslam dünyasına kazandırılan Doğu klasiklerinden felsefî
hikâye kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyahatnâme
B) Kelile ve Dimne
C) Hayâtu’l-hayevân
D) Siddhanta Samhita

80. Batı kapitalizmini oluşturan sömürgeci faa-

liyetler, burjuva sınıfı ve sınıf mücadeleleri
Müslüman Türk toplumlarında görülmemiştir.
Çünkü bu toplumlarda oluşan kültür ve iktisat
sistemi, talep yönlü değil arz yönlüdür. Bu,
hem insan hem de toplum ve ekonomi için
böyledir.
Bu duruma en belirgin katkı aşağıdakilerden
hangisinden gelmiştir?
A) İltizam		
C) Tımarlı Sipahiler

B) Yeniçeri ocağı
D) Ahilik

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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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.

2 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILAN
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINAVI
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