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KİTAPÇIK TÜRÜ

B

DİKKAT:  1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon 
sorumlularına başvurunuz.

2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem 
kullanmayınız.

2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık 
türünü mutlaka işaretleyiniz.

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. 
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

           ÖRNEK KODLAMA:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3. Puanlamada yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı 

gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayınız. 
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için 

kullanabilirsiniz.

A B C D

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı 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.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. 
Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. 
Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-1.   
gisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri 
arasında yer almaz?

Özel af ilanına karar vermekA) 
Bakanlar Kurulunu denetlemekB) 
Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmakC) 
TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul D) 
etmek

T.C. Anayasası’nda Türkiye Büyük Millet 2.   
Meclisinin bilgi edinme ve denetleme yetkisini 
kullanma yollarından biri olan “genel görüşme” 
nasıl tanımlanmıştır?

Belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan A) 
incelemedir. 
Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak B) 
cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakan-
lardan bilgi istemektir. 
Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli C) 
bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülmesidir.
Bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi D) 
milletvekilinin imzasıyla Bakanlar Kurulunun 
düşürülmesi için verilen önergedir.

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangi-3.   
si Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve 
yetkilerindendir?

Yükseköğretim kurulu üyelerini seçmekA) 
 TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar ver-B) 
mek
Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayım-C) 
lamak
Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcileri-D) 
ni göndermek

T.C. Anayasası’na göre “bakan” atamaları ile 4.   
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Başbakan tarafından seçilir, Cumhurbaşkanın-A) 
ca atanır.
TBMM tarafından seçilir, Cumhurbaşkanınca B) 
atanır.
Başbakan tarafından seçilir, TBMM tarafından C) 
atanır.
TBMM tarafından seçilir, Başbakanca atanır. D) 

T.C. Anayasası’na göre, idarenin hukuka 5.   
uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 
yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması 
amacıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden 
hangisidir?

Anayasa MahkemesiA) 
Devlet Denetleme KuruluB) 
Millî Güvenlik KuruluC) 
Uyuşmazlık MahkemesiD) 

  I- Dokunulmazlık6.   
 II- Devredilmezlik
III- Vazgeçilmezlik

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden 
hangileri temel hak ve hürriyetlerin niteliklerin-
dendir? 

A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III

T.C. Anayasası’na göre yasal yaş sınırını dol-7.   
durdukları takdirde aşağıdakilerden hangisi oy 
kullanabilir?

Askerî öğrencilerA) 
Silah altında bulunan erlerB) 
Silah altında bulunan erbaşlarC) 
Taksirli suçlardan hüküm giyenlerD) 

En üst hukuk normu olan Anayasa’dan sonra-8.   
ki hiyerarşik sıralama aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

Kanun - Yönetmelik - Tüzük - GenelgeA) 
Kanun - Genelge - Tüzük - YönetmelikB) 
Kanun - Tüzük - Yönetmelik - GenelgeC) 
Kanun - Tüzük - Genelge - YönetmelikD) 

Atatürk ilkelerinin, yeni Türk devletinin temel 9.   
ilkeleri olarak Anayasa’ya girmesi hangi yılda 
gerçekleşmiştir?

A) 1921 B) 1923 C) 1924 D) 1937

Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü siyasal partisi 10.   
(fırka), aşağıdakilerden hangisidir?

Terakkiperver Cumhuriyet FırkasıA) 
Serbest Cumhuriyet FırkasıB) 
Cumhuriyet Halk FırkasıC) 
Demokrat PartiD) 
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Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden 11.   
önce gerçekleştirilmiştir?

Kabotaj KanunuA) 
Cumhuriyetin ilânıB) 
Halifeliğin kaldırılmasıC) 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasıD) 

1 Kasım 1922’de aşağıdakilerden hangisi ger-12.   
çekleşmiştir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesiA) 
İlk anayasanın yürürlüğe girmesiB) 
Saltanatın kaldırılmasıC) 
Halifeliğin kaldırılmasıD) 

Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde aşağı-13.   
dakilerden hangisiyle savaşılmıştır?

A) Ermenilerle B) İtalyanlarla
C) Fransızlarla D) İngilizlerle

Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes 14.   
Antlaşması görüşmelerine katılan devletlerden 
değildir?

A) Fransa  B) İngiltere
C) İtalya  D) Rusya

Bakanlar Kurulu, Güçler Birliği İlkesi’ne göre 15.   
devletin hangi organı içerisinde yer alır?

A) Yasama  B) Yargı
C) Yürütme D) Güvenlik

Cumhurbaşkanının katılamadığı durumlarda 16.   
Millî Güvenlik Kurulu, kimin başkanlığında 
toplanır?

BaşbakanA) 
İçişleri BakanıB) 
Millî Savunma BakanıC) 
Genelkurmay BaşkanıD) 

3046 sayılı Kanun’a göre Bakanlıkların taşra 17.   
teşkilatı il kuruluşlarında aşağıdaki birimler-
den hangisi bulunmaz?

A) Genel Müdürlük B) Şube Müdürlüğü
C) Şeflik  D) Memurluk

Üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve 18.   
yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak 
bağlantı ve isim değişikliği yapmaya aşağı-
dakilerden hangisi yetkilidir?

Bakanlar KuruluA) 
Üniversiteler Arası KurulB) 
Yükseköğretim KuruluC) 
Üniversite Yönetim KuruluD) 

Aşağıdakilerden hangisi, mahalli idareleri oluş-19.   
turan kamu tüzel kişiliklerinden biri değildir?

A) İl özel idaresi B) Mahalle
C) Belediye D) Köy

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ge-20.   
rekli hâllerde mali yılın ikinci yarısı için, Genel 
Bütçe Kanunu ile tespit edilen kat sayıları aşa-
ğıdakilerden hangisi değiştirmeye yetkilidir?

A) Bakanlar Kurulu B) Maliye Bakanı
C) TBMM  D) Başbakan

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 21.   
fazla çalışmanın izinle karşılandığı durumlarda 
verilecek iznin en çok kaç günlük kısmı yıllık 
izinle birleştirilerek yıl  içinde kullandırılabilir?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 22.   
aşağıdakilerden hangisi, görevden uzaklaştır-
ma yetkisine sahip olanlardan biri değildir?

Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleriA) 
Daire başkanıB) 
KaymakamC) 
ValiD) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 23.   
Devlet memurlarına, yetkili olmadığı hâlde 
basına, haber ajanslarına veya radyo ve tele-
vizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermeleri 
durumunda, aşağıdaki cezalardan hangisi 
verilir?

Kademe ilerlemesinin durdurulmasıA) 
Aylıktan kesmeB) 
UyarmaC) 
KınamaD) 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 24.   
Devlet memurluğundan çıkarma cezası, aşağı-
dakilerden hangisi tarafından verilir?

Yüksek Disiplin KuruluA) 
İl Disiplin KuruluB) 
Disiplin AmiriC) 
ValiD) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 25.   
doğum yapan memurlara yasal doğum izninin 
bitiminden itibaren isteği üzerine en çok kaç 
aya kadar aylıksız izin verilir?

A) 6 B) 10 C) 12 D) 16

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre  26.   
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler (istisnai 
durumlar hariç) kaçıncı dereceden göreve 
başlarlar?

A) 6 B) 7 C) 9 D) 10

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 27.   
“Memurlar görevlerini dil, ırk, cinsiyet, siyasal 
düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı 
yapmadan yerine getirmekle yükümlüdür.” 
İfadesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamı 
içinde yer alır?

YasaklarA) 
Temel İlkelerB) 
Genel HaklarC) 
Ödevler ve SorumluluklarD) 

Resmî yazışmalarda tarihin yazılışı, aşağıdaki-28.   
lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 11-09-2009 B) 11/09/2009
C) 11.09.2009 D) 11 Eylül 2009

“Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tes-29.   
cil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır.”

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
kurala aykırı bir kullanım vardır?

Olaylar üzerine İçişleri Bakanlığından bir açık-A) 
lama yapıldı.
AB’ye üyelik sürecinde Dışişleri Bakanlığının B) 
politikası olumlu bulundu.
Genel Kurmay Başkanlığının açıklamaları tele-C) 
vizyondan yayınlandı.
Bugün yapılması beklenen Yükseköğretim D) 
Kurulu toplantısı ertelenmiş.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-30.   
cükten sonra virgül (,) kullanılırsa bu sözcü-
ğün türü değişir?

BunuA)  açıklayan birçok yazı yazdım.
OnuB)  niye çağırmadım diye üzüldü.
BunlarıC)  görevli memur hazırlayacak.
OD)  masayı bize ayırmış.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel 31.   
ilkelerinden değildir?

A) Tek yönlü iletişim B) İnandırıcılık
C) Karşılıklı yarar D) Doğruluk

Aşağıdakilerden hangisi “halkla ilişkileri” ta-32.   
nımlamaktadır?

Bir amaca hizmet ya da karşı bir amaca zarar A) 
vermek için fikirlerin, olayların, iddiaların amaç-
lı olarak yayılmasıdır.
Bir malın veya hizmetin satışını arttırmak B) 
amacıyla basında yer, yayın kuruluşlarında ise 
zaman satın almadır.
Belli bir davranışı benimsetmek ya da belli C) 
yönde hareket oluşturmak için halkı inandırma 
sanatıdır.
Kısa sürede sonuç almaya yönelik eylem D) 
biçimidir.

Taşınır işlem fişi hangi hâlde 33.   düzenlenmez?

Taşınırların girişindeA) 
Taşınırların çıkışındaB) 
Ambarlar arasında devir işlemlerindeC) 
Taşınırların yıpranma sonucu değer kaybındaD) 

Değer Tespit Komisyonu 34.   en az kaç kişiden 
oluşur?

A) 7 B) 5 C) 3 D) 2

Aşağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu 35.   
hükümlerine göre yürütülmez?

Mal alımlarıA) 
Personel alımları B) 
Hizmet alımlarıC) 
Yapım işlerinin ihaleleriD) 



ŞEF B

5

Orta Vadeli Programlar aşağıdakilerden hangi-36.   
si tarafından hazırlanır?

İlgili Bakanlık tarafındanA) 
Maliye Bakanlığı tarafından B) 
Yüksek Planlama Kurulu tarafındanC) 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafın-D) 
dan

Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi aşağıdaki-37.   
lerden hangisidir?

Genel bütçe A) 
Özel bütçeB) 
Düzenleyici kurumlar bütçesi C) 
Denetleyici kurumlar bütçesiD) 

Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun’un 38.   
getirdiği yeniliklerden biri değildir?

İdarelerin inisiyatifi sınırlandırılmaktadır.A) 
Hesap verebilirlik ve mali saydamlık sağlan-B) 
maktadır.
Mali yönetim ve bütçenin kapsamı genişletil-C) 
mektedir.
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanıl-D) 
ması ilkesi getirilmektedir.

Aday memurun asli devlet memurluğuna 39.   
atanabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi 
gerekmez?

Sicil amirinin onayıA) 
Olumlu sicil almış olmasıB) 
Adaylık süresinde rapor kullanmamasıC) 
Adaylık döneminde katıldığı eğitimde başarılı D) 
olması

Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe 40.   
ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay 
içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı 
takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman 
aşımına uğrar?

A) 6 B) 3 C) 2 D) 1

Aşağıdakilerden hangisi aylıktan kesme ceza-41.   
sını gerektiren fiil ve hallerden biri değildir?

Verilen emirlere itiraz etmekA) 
İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek B) 
Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelme-C) 
mek
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık D) 
etmek 

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hiz-42.   
metini yapmak üzere silah altına alınanlardan 
askerlik görevini tamamlayıp memuriyete 
dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 
kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorun-
dadırlar?

A) 10  B) 15  C) 20  D) 30

Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlu-43.   
ğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve 
hâllerden değildir?

Siyasi partiye girmekA) 
Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemekB) 
Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde C) 
bulunmak
Özürsüz olarak (1) bir yılda toplam 20 gün D) 
göreve gelmemek

Adaylık devresi içinde veya sonunda, ilişkileri 44.   
kesilenler kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna 
alınamazlar?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Aşağıdakilerin hangisinde Kamu Görevlileri 45.   
Etik Kuruluna başvuru süresinin başlangıcı 
doğru verilmiştir?

Dilekçeyle başvuruda başvurunun Kurul kayıt-A) 
larına geçtiği tarih
Posta yapılan başvuruda başvurunun postaya B) 
verildiği tarih
Elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda C) 
başvurunun yazıldığı tarih
Tutanağa geçirilen sözlü başvuruda tutanak D) 
tarih

Aşağıdakilerden hangisinin etik davranış ilke-46.   
lerine aykırı davranışlarla ilgili yazılı başvuru-
da yer alması gerekmez?

A) Adı, soyadı B) Adres
C) Meslek  D) İmza

İletişimde amaç nedir?47.   

Kanal (araç) çeşitliliğini tespit etmekA) 
Mesajı alıcıya bir şekilde ulaştırmakB) 
Alıcı üzerinde bir etki yapmak ve bir tepkinin C) 
oluşmasını sağlamak
Kaynak’a dışarıdan gelen bilgi, düşünce ve D) 
duygulara göre zihninde oluşan düşünceleri 
geliştirmek 
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Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurların-48.   
dan değildir?

A) Mesaj  B) Ortam
C) Kaynak  D) Kanal

Sisteme yeni donanım eklemek/kaldırmak için 49.   
hangi klasör kullanılır?

A) Denetim Masası B) Dosyalarım
C) Bilgisayarım D) Belgelerim

Aşağıdakilerden hangisi giriş birimi elemanla-50.   
rından biri değildir?

A) Klavye  B) Fare
C) Ethernet kartı D) Barkod okuyucu

İmha liste ve tutanakları kaç nüsha olarak 51.   
hazırlanır ve kaç yıl saklanır?

A) İki nüsha, 1-5 yıl B) İki nüsha, 10 yıl
C) Bir nüsha, 10 yıl D) Bir nüsha, 1-5 yıl

Aşağıdakilerden hangisi özellik taşıyan evrak 52.   
türlerinden biri değildir?

A) Kontrollü evrak B) Çok gizli evrak
C) Çok özel evrak D) Çok ivedi evrak

Kurum içi özel ağlara ne ad verilir?53.   

A) İnternet  B) İntranet
C) Ethernet D) http

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisinin karşılığı 54.   
yanlıştır?

A) .org (eğitim) B) .com (ticari)
C) .rec (eğlence) D) .arts (sanat)

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının sağ-55.   
ladığı faydalardan biri değildir?

PaylaşımA) 
GüvenlikB) 
Maliyetin azaltılmasıC) 
İnsanların ferdi olarak çalışmalarıD) 

Stresle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 56.   
yanlıştır?

Stres kazaları arttıran bir etmendir. A) 
Motivasyon olmazsa stres oluşur.B) 
Stres varsa motivasyon da vardır.C) 
Stres işi tam olarak yapmayı olumsuz etkiler.D) 

Elektronik posta işlemlerini yapan programın 57.   
adı nedir?

Microsoft OutlookA) 
Microsoft WordB) 
TCP/ IP protokolüC) 
Dosya transfer programıD) 

Aşağıdakilerden hangisi vizyonun faydaların-58.   
dan biri değildir?

Örgütün imajını etkiler.A) 
Yöneticilerin stratejik kararlarını etkilerB) 
Örgüt çalışanlarının hangi bakış açısıyla olay-C) 
lara yaklaşması gerektiğine rehberlik eder.
Yöneticinin örgüt çalışanları üzerindeki otorite-D) 
sini arttırır.

Aşağıdakilerden hangisi Personel Dairesi Baş-59.   
kanlığı şubelerinden biridir?

Kütüphane Şubesi MüdürlüğüA) 
Bilgi İşlem Şubesi MüdürlüğüB) 
Program geliştirme Şubesi MüdürlüğüC) 
Disiplin ve Değerlendirme Şubesi MüdürlüğüD) 

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Din Hizmetle-60.   
ri Müşavirliği bulunmaktadır?

A) Bosna Hersek B) Makedonya
C) Arnavutluk D) Romanya

Aşağıdakilerden hangisi Din Eğitimi Dairesi 61.   
Başkanlığına ait görevlerden biri değildir?

Başkanlık personelinin mesleki formasyonunu A) 
geliştirmek
Diyanet İşleri Başkanlığına eleman yetiştiren B) 
eğitim kurumlarında uygulanan programlarını 
geliştirmek
Hizmet verimini artırmak amacıyla yıllık hizmet C) 
içi eğitim planın hazırlamak ve uygulamak
Kur’an Kurslarının ve Eğitim Merkezlerinin D) 
açılışı, eğitim-öğretim ve yönetimi ile ilgili işleri 
yürütmek
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Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkan-62.   
lığı ana hizmet birimlerinden biri değildir?

Personel Dairesi BaşkanlığıA) 
Din Eğitimi Dairesi BaşkanlığıB) 
Din Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıC) 
Dini Yayınlar Dairesi BaşkanlığıD) 

İstihsanı delil olarak 63.   kullanmayan mezhep 
imamları aşağıdakilerden hangisidir?

İmam Şafii ve İmam Azam Ebu HanifeA) 
Ahmet b. Hanbel ve İmam MalikB) 
Ahmet b. Hanbel ve İmam ŞafiiC) 
İmam Şafii ve İmam MalikD) 

İmam Şafii’nin “er- Risale” adlı eserinin 64.   en 
önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

İlk fıkıh usulü kitabıdır.A) 
Iraktaki görüşlerini ihtiva eder.B) 
Mısırdaki içtihatlarını ihtiva eder.C) 
İmam Şafii’nin değişikliğe uğrayan görüşlerini D) 
ihtiva eder.

Aşağıdakilerden hangisi Maturidilerle Eş’ari-65.   
lerin ortak görüşlerdendir?

Dini tebliğ olmasa da kişi akılla Allah’ı bulabilir.A) 
İnsanları yaratan Allah olduğu gibi işlerini de B) 
yaratan Allah’tır.
Peygamberlerde aranan niteliklerden biri de C) 
erkek olmaktır.
Yüce Allah’ın diğer sıfatları gibi tekvin sıfatı da D) 
ezelidir.

“İbn Fûrek, Bâkıllâni, Fahreddin er-Râzi” itikadi 66.   
konularda hangi mezhebin görüşlerini benim-
semiştir?

A) Selefiyye B) Maturidiyye
C) Mutezili  D) Eş’ariyye

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?67.   

Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, ister az olsun A) 
isterse çok, kadının ziyneti zekâta tabidir.
Hanefî mezhebine göre altın ve gümüşten B) 
yapılmış süs eşyaları zekâta tabidir.
Şafiî ve Hanefî mezhebine göre kadının mubah C) 
olan ziyneti zekâta tabidir.
İmam Malik’e göre nisaba ulaşmış ziynet D) 
zekâta tabidir.

Aşağıdakilerden hangisi ihramlı, ihramsız her-68.   
kese yasaktır?

Eldiven giymekA) 
Güzel koku sürünmekB) 
Şehevi duyguları uyarıcı şeyleri konuşmakC) 
Harem bölgesinde avlanmak, bitkileri kopar-D) 
mak

Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden 69.   
biri değildir?

İfada tavafıA) 
Safa ile Merve arasında sa’y etmekB) 
İhramlıya yasak olan şeylerden kaçınmakC) 
Tavafı abdestli ve setri avrete riayet ederek D) 
yapmak

Aşağıdaki durumların hangisi kefaret orucunu 70.   
gerektirmez?

Ceviz, fındık, fıstık gibi şeyleri kabuğu ile A) 
yutmak
Ağza giren yağmur, kar, dolu tanesini bilerek B) 
yutmak
Sigara, enfiye, esrar, afyon gibi keyif verici C) 
maddeleri bilerek kullanmak
Bir kimsenin yemeyi mutat hâle getirdiği kil, D) 
toprak, kül vb. şeyleri bilerek yemesi

Aşağıdaki namaz çeşitlerinden hangisinin va-71.   
cip oluşu kulun kendi fiiline bağlı değildir?

Nezir namazıA) 
Sehiv secdesiB) 
Kurban bayramı namazıC) 
İfsat edilen nafile namazın kazasıD) 

“Hades-i Asğar” ve “Hades-i Ekber” ne demek-72.   
tir?

Abdest ve teyemmümA) 
Gusül abdesti ve teyemmüm B) 
Abdest almayı ve teyemmüm etmeyi gerekli C) 
kılan hâller
Abdest almayı ve gusül abdesti almayı gerekli D) 
kılan hâller
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Müellif kitabını fıkıh bablarına göre telif et-73.   
miş, sahih, hasen ve zayıf hadisleri eserinde 
toplamakla birlikte her bir hadisin derecesi-
ni geçtiği yerde açıklamış, bununla birlikte 
hangi cihetten zayıf olduğunu da ifade etmiş, 
bu hadisi ashap ve diğerlerine mensup ilim 
ehlinden kimlerin delil aldığını açıklamıştır. Bu 
eserin müellifiyle birlikte adı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Ebu Davud’un “es-Sünen”iA) 
Tirmizi’nin “el-Camiü’t- Tirmizi”si B) 
Buhari’nin “el-Camiü’s- Sahih”iC) 
Nesai’nin “es-Sünenü’l - Kübra”sıD) 

Aşağıdakilerden hangisi İslam Dünyasında 74.   
ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyanname-
si niteliğinde kabul edilebilir?

Veda HutbesiA) 
Peygamberimizin İlk hutbesiB) 
Kabilelerle yapılan barış anlaşmasıC) 
Ensar- Muhacir kardeşlik anlaşmasıD) 

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in 75.   
özellikleri içerisinde yer almaz?

Kur’an-ı Kerim’in tevatüren nakledilmiş olmasıA) 
Kur’an-ı Kerim’in vahiy yoluyla nazil olmasıB) 
Kur’an-ı Kerim’in tilavetiyle ibadet edilir olmasıC) 
Kur’an-ı Kerim’in peygambere doğrudan indi-D) 
rilmesi

Aşağıdakilerden hangisi tefsir kavramını 76.   açık-
lamaz?

Bir manayı açığa çıkarmakA) 
Kapalı bir şeyi açıklamakB) 
Metni aynen çevirmekC) 
Bir şeyi izah etmekD) 

“Sizler Allah’a gereği gibi güvenip, ona dayan-77.   
saydınız, sabahleyin aç olarak gidip akşam-
leyin tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı 
gibi Allah sizi de rızıklandırırdı.”(Tirmizi, Zühd, 
33) mealindeki hadis-i şerif, aşağıda bulunan 
hangi iki kavram arasındaki ilişkiyi anlatır?

İbadet - DuaA) 
İman - AmelB) 
İtaat - TeslimiyetC) 
Tevekkül - ÇalışmaD) 

“Peygamberler güvenilirdir. Akıllı ve zekidir. 78.   
Günahlardan korunmuştur” cümlesinde pey-
gamberlerin vasıfları anlatılmıştır. Bu vasıfları 
karşılayan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisidir?

Sıdk, Fetanet, İsmetA) 
Emanet, Fetanet, İsmetB) 
Emanet, Fetanet, SıdkC) 
Sıdk, Emanet, İsmetD) 

Aşağıdaki dinlerden hangisi muharref dinler 79.   
arasında kabul edilir?

A) İslam  B) Hristiyanlık
C) Budizm  D) Hinduizm

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin mukad-80.   
des kitabı olan Tevrat’ın diğer adıdır?

A) Matta  B) Ahd-i Cedit
C) Ahd-i Atik D) Yuhanna
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