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KİTAPÇIK TÜRÜ

A

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	14.00’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	elektro-

nik	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	kul-
lanmanız,	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	kop-
ya	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	imzala-

yınız.
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 yapı-
lan 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	dı-

şarı	çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

4. GRUP
TÜMÜ 

(NAKİL + HAC + 

YURT DIŞI)

Adı ve Soyadı : .....................................................	
T.C. Kimlik No : .....................................................

ALANLAR SORU  SAYISI TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Kur’an-ı Kerim 20

120 130

Fıkıh 20
Hadis 10
Akaid 10
Siyer 10
Tasavvuf ve Ahlak 5
Genel Kültür 5
Hac 20
Yurt Dışı 20
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       TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) A
1.  Muhammed b. Tayfur’un Kur’ân ile ilgili hiz-

meti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’ân’ı noktalayan kişidir.
B) Kur’ân’ı harekeleyen kişidir.
C) Aşere ilmini kitap hâline getirmiştir.
D) Secâvend işaretlerini kullanan ilk kişidir.

2.  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “işmâm” 
yapılabilir?

A)  B) 

C)   D) 

3.   altı çizili harflerde hangi tecvid 

kuralı uygulanır?

A) İdğam yoktur. 
B) İdğam misleyn vardır.
C) İdğam mütekaribeyn vardır.
D) İdğam mütecaniseyn vardır. 

4.  Aşağıdaki müfessir - tefsir eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

A) Ebu’l-A’lâ el-Mevdûdî - Tefhîmu’l-Kur’ân
B) Suyûtî - el-Keşşâf an hakâiki’t-tenzîl
C) İbn Kesîr - Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm
D) Ebu’s-Suûd – İrşadü akli’s-selim

5.    I- İnsanları kandırmak için durmadan yemin 
etmek

 II- Mal toplayıp tekrar tekrar sayıp durmak
III- Arkadan çekiştirmek
IV- Ölülerle övünmek
 V- Yalan söylemek

Hümeze sûresinde zikredilen yasak davranış-
lar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada veril-
miştir?

A) I, IV ve V B) II ve V
C) II ve III  D) III, IV ve V

6.  

ayetinde geçen altı çizili yerin anlamı nedir?

A) “Allah’a teslim olun.”
B) “Yönünüzü Allah’a çevirin.”
C) “Allah’a karşı gelmekten sakının.”
D) “İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe 

edin.” 

7.  Aşağıdakilerin hangisi Kur’ân’ı tefsir eden 
kişide olmaması gereken bir özelliktir?

A) Ulûmu’l-Kur’ân bilgisine sahip olmak
B) Bâtınî görüşlere göre hüküm istinbat etmek
C) Sağlam bir Kur’ân tasavvuruna sahip olmak
D) Kur’ân’ın indirildiği dönemin sosyal ve kültürel 

ortamını tanımak

8.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın indiriliş 
amaçlarından biri değildir?

A) İnsanların inançlarını düzeltmek
B) İnsanların ahlakını güzelleştirmek
C) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunu kazan-

dırmak
D) İnsanların sadece dünyevi ihtiyaçlarını gider-

mek
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9.  

Ayetinden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Bir beşer olarak bilgisine ulaşamayacağımız 
hususlar müteşâbihtir.

B) Bazı müteşâbih ayetleri “ilimde derinleşen 
kimseler” anlayabilirler.

C) Muhkem ayetleri “ilimde rusûh bulan kimseler” 
anlayamazlar.

D) Kur’ân’ın bazı ayetleri muhkemdir, bazıları da 
müteşâbihtir.

10.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın münecce-
men (bölüm bölüm) indirilmesinin hikmetlerin-
den biri değildir?

A) Tehaddî metodunun öğretilmesi
B) İhtiyaç duyulan soruların cevabının verilmesi
C) Peygamberimizin zihnine iyice yerleştirilmesi
D) Ashabın Kur’ân’ı ezberlemelerinin kolaylaş-

ması

11.  Geçerli bir sebebe ve delile dayalı olarak sözü 
öncelikli mânasında değil de ikinci derecede 
akla gelen mânasında almaya, böyle anlayıp 
yorumlamaya ne denir?

A) Tefsir  B) Meâl
C) Tercüme D) Te’vîl

12.  
 

ayetinde  kelimesi üzerinde vakıf 
yapılırsa okuyuşa tekrar nereden başlamak en 
uygundur? 

A)   B) 

C)   D) 

13.  Aşağıdaki hemzelerden hangisi hemze-i vasıldır?

A)   B) 

C)  D) 

14.   ibaresinde “mîm”in okunuşu ile 
ilgili hangi tecvid kuralı uygulanır?

A) İhfa
B) İzhar
C) İdğam mealğunne
D) İdğam bila ğunne

15.   

(Zümer, 9) ayetinin doğru meali hangisidir?

A) De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!” 
Doğrusu ancak akıl iz’an sahipleri bunu anlar.  

B) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 
Akıl sahibi olmayanlar öğüt almazlar.

C) De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olmazlar. Bunu 
ancak akıl sahipleri bilir.

D) De ki: Bilenlerle bilmeyenler nasıl bir olacak-
lar? Akıl sahibi olanlar bunu tezekkür ederler.
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       TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) A
16.  Aşağıda adı geçen kişilerden hangisi İsrailî 

rivayetlerin kaynaklarından biri olarak değer-
lendirilmez?

A) Ka’bu’l-Ahbar
B) Said b. Cübeyr
C) Abdullah b. Selam
D) Abdulmelik b. Cüreyc

17.  Medine’de ilk nazil olan sure hangisidir?

A) Nisâ  B) Teğâbun
C) Bakara   D) ‘Alak

18.  Aşağıdaki eserlerden hangisi Kur’ân’ın nok-
talanması ve harekelenmesi konusunda en 
meşhur eserlerdendir?

A) İbnü’l-Cezerî - en-Neşr fi’l-kıraati’l-‘aşr
B) Ebû Amr ed-Dânî - el Muhkem fi nakd’i’l-

masahif
C) el-Ferra, İhtilâfu ehli’l-Kûfe ve’l-Basra ve’ş-

Şam
D) Muhammed b. İsa el-İsbahânî - Kitâbu’l-

mesâhif ve’l-heca

19.  Nüzul sebepleriyle ilgili ilk eser yazan alim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali b. el-Medînî B) Suyûtî
C) Vahidî  D) İbn Hacer

20.  Tefsir usûlü dallarından “Garîbu’l-Kur’ân”ın 
konusu nedir?

A) Kur’ân-ı Kerîm’deki kevnî ayetler
B) Kur’ân-ı Kerîm’deki farklı kıraatlar
C) Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan gaybi konular
D) Kur’ân-ı Kerîm’deki anlaşılması zor ve yabancı 

olan kelimeler

21.  Aşağıdakilerden hangisi devamlı evlenme 
engeli bulunanlardan biri değildir?

A) Babanın ikinci eşi
B) Üç kere boşanan eş
C) Emzirenin kız kardeşi
D) Kız kardeşin kız torunu

22.  Adet hâlindeki eşle cinsel ilişkiyi haram kılan 
ayet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bakara, 222 B) Hucurât, 13
C) Fetih, 20 D) Âl-i İmran, 59

23.  Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda 
kalabilecek damla ve sızıntıların temizlenmesi 
işlemini ifade eden kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İstincâ  B) İstinkâ
C) İstibrâ  D) İsticmâr

24.  Akşam ile yatsı namazlarının, akşam nama-
zının vaktinde peş peşe kılınmasına ne ad 
verilir?

A) Cem-i sûrî B) Cem-i takdîm
C) Cem-i te’hîr D) Cem-i fiil

25.  Rükûdan doğrulduktan sonra ayakta bekle-
mek ve iki secde arasında bir süre beklemek, 
aşağıdaki kavramlardan hangileriyle ifade 
olunur?

A) Kavme-celse B) Kıyam-i’timad
C) Tahrim-ku’ud D) İrsal- celse
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26.  Zekâtın ödenmesi konusunda aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Altın, gümüş, para, ticaret malları ve hayvan-
larda zekâtın farz olabilmesi için “havelânü’l-
havl” şart koşulmuştur. 

B) Şartları gerçekleşen malda zekâtın fevrî olarak 
ödenmesi gerektiğinde görüş birliğine varıl-
mıştır.

C) Toprak ürünlerinin zekâtı (öşür), hububatta 
harman vaktinde, meyvelerde ise toplandıktan 
sonra verilir.

D) Toprak ürünlerinin zekâtı sahiplerinin vefat 
etmeleri ile düşer ve vârislerinden alınmaz.

27.  Kişi öğle namazını kılmaya başlarken diliyle 
ikindi diye niyet etmesi hâlinde, kalbinden 
geçirdiği niyetine mi yoksa diliyle söylediği 
niyetine mi itibar edilir?

A) Dili ile yaptığı niyete itibar edilir.
B) Kalbinden yaptığı niyete itibar edilir.
C) Hiçbirine itibar edilmez, namazını yeniden kılar.
D) Namazına devam eder, sonunda sehiv secde-

si yapar.

28.  Aşağıdakilerden hangisi orucun sahih olması-
nın şartlarından biri değildir?

A) Mukim olmak
B) Niyet etmek
C) Orucu bozan şeylerden kaçınmak
D) Hayız ve nifâs durumunda olmamak

29.  Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi hac-
cın yükümlülük şartlarından değildir?

A) İstitâat  B) Müslüman olmak
C) Akıl-baliğ olmak D) Mahremi olmak

30.  Arafat vakfesini yaptıktan sonra, gün batımını 
beklemeden ayrılan kişiyle ilgili olarak aşağı-
daki hükümlerden hangisi yanlış olur?

A) Hanefilere göre gün batımını beklemesi vaciptir.
B) Şafilere göre gün batımından önce ayrılırsa 

ceza gerekmez.
C) Hanefilere göre gün batımından önce ayrılana 

bedene gerekir.
D) Malikilere göre gün batımından önce ayrılıp 

geri dönmezse haccı batıl olur.

31.  Kesilen bir adak kurbanının etinden fakir ol-
mak kaydıyla kimler faydalanabilir?

A) Dede  B) Kardeş
C) Torun  D) Anne

32.  “Meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi ârızî bir se-
bebe bağlı olmaksızın ilkten konmuş olan ve 
normal durumlarda her bir mükellefe ayrı ayrı 
hitap eden aslî hükümdür.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Ruhsat  B) Teysîr
C) Azimet  D) Teshîl

33.  “Ehliyet” ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Vücub ehliyetinin temelini akıl ve temyiz gücü 
teşkil eder.

B) Sağ doğması kaydıyla cenin vücub ehliyetine 
sahiptir.

C) Temyiz çağına gelmeyen çocuğun eda ehliyeti 
yoktur.

D) Vücûb ehliyeti, kişinin haklara sahip olabilme 
ve borç altına girebilme ehliyetidir.
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       TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) A
34.  Namazdan selam vererek çıkma ile ilgili aşağı-

dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hanefilere göre selam ile çıkmak farzdır.
B) Şafiilere göre birinci selamı vermek farzdır.
C) Malikilere göre birinci selamı vermek farzdır.
D) Hanbelilere göre iki tarafa selam vermek 

farzdır.

35.  Seferi olan kişinin namazlarını kısaltarak kıl-
masının hükmü ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Hanefilere göre kısaltarak kılmak azimettir.
B) Hanbelilere göre kısaltarak kılmak ruhsattır.
C) Malikilere göre kısaltarak kılmak sünnettir.
D) Şafiilere göre kısaltarak kılmak farzdır.

36.  Oruç keffâretindeki tertiple ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Hanefilere göre tertibe uymak zorunludur.
B) Malikilere göre tertibe uymak zorunludur.
C) Şafiilere göre tertibe uymak zorunludur.
D) Hanbelilere göre tertibe uymak zorunludur.

37.  Borca karşılık tutulan paranın zekâttan muaf 
olup olmamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Şafiilere göre borç, hiçbir malda zekâtın vücu-
buna engel olmaz.

B) Malikilere göre borçlar, sadece parada zekâtın 
vücubuna engeldir.

C) Hanefilere göre kullara olan borca karşılık 
tutulan para zekâttan muaftır.

D) Hanefilere göre zekât gibi Allah hakkı olup 
da kullar tarafından istenen borçlara karşılık 
tutulan para zekâta tabidir.

38.  Hacda cem-i takdim ve cem-i te’hirin hüküm-
leriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Şafiilere göre cem-i takdim sünnet; cem-i te’hir 
vaciptir.

B) Şafiilere göre cem-i takdim vacip; cem-i te’hir 
sünnettir.

C) Hanefilere göre cem-i takdim sünnet; cem-i 
te’hir vaciptir.

D) Hanefilere göre cem-i takdim vacip; cem-i 
te’hir sünnettir.

39.  Aşağıdakilerden hangisi kurbanla yükümlü ol-
mak için şart olan zenginlik ölçüsünü bildiren 
bir kavramdır?

A) Nisab-ı istiğnâ B) Saime
C) Nema  D) Havelan-ı havl

40.  “Harama, kötü ve zararlı bir sonuca vasıta 
olan davranışların yasaklanması, kötülüğe 
giden yolların kapatılmasıdır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tasfîk  B) Sedd-i zerâi’
C) Tağrîr  D) İstishâb

41.  Kaybolma tehlikesine karşı hadislerin yazılma-
sını emreden devlet yöneticisi kimdir?

A) Hz. Osman
B) Hz. Ebû Bekir
C) Ömer b. Abdülaziz
D) İbn Şihâb ez-Zührî

42.  Aşağıdakilerden hangisi munkatı’ hadis çeşit-
lerinden değildir?

A) Müdebbec  B) Müdelles 
C) Mürsel   D) Mu’dal 



       TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) A

7

43.  Aşağıdakilerden hangisi ravinin zabtına yöne-
lik ta’n sebeplerinden değildir?

A) Vehmü’r-râvî
B) Cehâletü’r-râvî
C) Muhâlefetü’r-râvî
D) Fuhşu galatı’r-râvî

44.  Herhangi bir hadis âliminin hadis almak için 
ileri sürdüğü şartları taşıdığı hâlde, kitabına 
almadığı hadislerin, bir başkası tarafından 
toplanarak oluşturulmuş eserlere hadis usu-
lünde ne ad verilir?

A) Müstahrec B) Müsned
C) Münteka D) Müstedrek

45.  Aşağıdaki Hadis usûlü kavramlarından han-
gisi yalnızca isnada değil metne de taalluk 
eder?

A) Uluvv-i mutlak B) Nazil
C) Tashif   D) İttisal

46.  

  hadisine anlamca en yakın olan ifade 
  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nerede olursan ol Allah’tan kork, kötülük işler-
sen ardından iyilik yap ki kötülüğü silip götür-
sün. İnsanlara güzel ahlakla muamele et.

B) Nerede olursan ol Allah’tan sakın. Kötülüğe 
karşı iyilik yap ki temiz kalasın. İnsanlara güzel 
ahlakı tavsiye et.

C) Nerede olursan ol Allah’tan kork. İyiliğin ardın-
dan kötülük yapma. Sonra iyiliğini siler götürür. 
İnsanlarla güzel geçin. 

D) Nerede olursan ol Allah’tan sakın. Kötülüklerini 
iyiliklerinle bertaraf et. İnsanlara güzel ahlakı 
öğütle.

47.  Hadis-i şeriflerden hangisi konusu bakımın-
dan diğerlerinden farklıdır?

A) 

B) 

     

C) 

     

     

D) 

     

     

48.  “Müminin işi hayrete şayandır. Zira her işi 
onun için hayırlıdır. Bu meziyet yalnız mümine 
mahsustur.  …….…...” hadisinde boş bırakılan 
yere hangi ifade gelmelidir?

A) Dünyada Rabbi’nin rızasına erer bu onun için 
bir hayırdır; ahirette ise cennetine kavuşur bu 
da onun için bir hayırdır. 

B) İyilik eder sevap kazanır bu onun için bir hayır-
dır; günah işler istiğfar eder bu da onun için bir 
hayırdır.

C) Her iyiliğine on sevap kazanır bu onun için bir 
hayırdır; her kötülüğüne bir günah yazılır bu 
da onun için bir hayırdır.

D) Sevinirse, şükreder ve bu onun için bir hayır-
dır; başına bela gelirse sabreder, bu da onun 
için bir hayırdır.
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49.  “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse, …..., 

Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse, ......, 
Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse,……”

Hadisinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Anasına babasına iyilik etsin, sılayı rahim 
yapsın, doğru söylesin.

B) Anasına babasına iyilik etsin, tanıdık tanıma-
dık herkese selam versin, sılayı rahim yapsın.

C) Komşusuna iyilik etsin, misafirine ikramda 
bulunsun, faydalı söz söylesin ya da sussun.

D) Misafirine ikramda bulunsun, maiyetindekilere 
merhamet etsin, tanıdık tanımadık herkese 
selam versin.

50.  

“……, ……, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk 
hâlinde, hatta …… bile, dinle ve itaat et.”

Hadisin tercümesinde boş bırakılan yerlere 
sırasıyla gelmesi gereken en uygun ifadeler 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zorlukta, kolaylıkta, öfkeli anında
B) Mutlu günlerinde, mutsuz günlerinde, esir 

düştüğünde
C) Fakirlikte, zenginlikte, başkası sana tercih 

edildiğinde
D) Sıkıntıya uğradığında, nimete kavuştuğunda, 

üstüne gam çöktüğünde

51.  İslamî kaynaklarda, aslı vahye dayanmayan 
“batıl dinler” için genellikle hangi kavram 
kullanılır?

A) Milel   B) Nihal
C) Fiten  D) Firak

52.  Aşağıdaki itikâdî mezheplerden hangisi görüş-
leri itibarıyla İslam çerçevesi içinde yer alır?

A) Hâriciyye B) Gâliyye
C) Bâtıniyye D) Yezîdiyye

53.  
 ayetiyle ilgili olarak; “Allah’ın, ‘yed’i olduğuna 
inanırız. Fakat bu ‘yed’den kastedilen manayı 
Allah’a havale ederiz.” görüşünü benimseyen 
mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebriyye B) Eş’ariyye
C) Matüridiyye D) Selefiyye

54.  Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari bilginlerinden 
biri değildir?

A) Gazzalî  B) Razî
C) Evzâî  D) Kadı Beyzâvî

55.  Aşağıdakilerden hangisi Maturidî ve 
Eş’arîler’in ortak görüşüdür?

A) Tekvin sıfatı ezelidir.
B) Dini tebliğ olmasa da kişinin akılla Allah’ı bul-

ması vaciptir. 
C) Allah, kula gücünün yetmeyeceği bir şeyi 

yüklemez.
D) Akaid sahasında ayetlerle birlikte hadisler de 

delil olarak kullanılabilir.

56.  “Kulların ihtiyari fiillerini hür iradeleriyle 
yaptığı ve kul için en uygun olanı yaratmanın 
Allah’a gerekli olduğu” Mutezile mezhebinde 
hangi kavram ile ifade edilir?

A) Vaad  B) Adl
C) Tevhid  D) Vaid

57.  “Cevher ve Araz” gibi konular hangi ilmin 
konuları arasında incelenir?

A) Kelam  B) Hadis
C) Fıkıh  D) Tefsir
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58.  Allah’ın sıfatlarından biri olan “şânı, kadri 
yüce ve kudreti büyük olan” anlamındaki sıfat 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bârî   B) Alî
C) Hakîm  D) Bedî’

59.  Aşağıdaki akaid ile ilgili eser ve müellif eşleş-
tirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Usulu’d- dîn - Bağdadî 
B) Tabsıretü’l- edille - Ebu’l- Muin en-Nesefi
C) el-Akâidü’l-Adudiyye - Kadı Abdülcebbar
D) Akâidü’n-Nesefî - Necmeddin Ömer b. Mu-

hammed

60.  

  

ifadesinden aşağıdakilerden hangisi çıkartıla-
maz?

A) “Vücûb”un tanımı
B) Varlığı zorunlu olandır.
C) Bütün övgülere layıktır.
D) “Allah” kavramının tarifi

61.  Aşağıdakilerden hangisi Sîretü’n-Nebî hak-
kında ilk dönem eser kaleme alan müellifler 
arasında yer almaz?

A) Vâkidî  B) Musa b. Ukbe
C) İbn Hişam D) Makrîzî

62.  İslam’ın doğduğu sırada Mekke’nin idaresi ile 
ilgili görevlerden “Eşnak”ın içeriği aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ka’be’nin anahtarlarının muhafazası
B) Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti
C) Putlara sunulmuş olan malların saklanması
D) Kureyşlilerin orduyu teçhiz için getirdikleri 

savaş malzemelerini toplama

63.  Evs ve Hazrec kabileleriyle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Asılları Güney Araplarına dayanmaktadır.
B) İsimlerini Evs ve Hazrec adındaki iki oğlan 

kardeşten almışlardır.
C) Medine’ye gelişleri buradaki Yahudi kabilele-

rinden daha öncedir.
D) Yahudilerin baskılarına karşı Gassanilerden 

yardım almışlardır.

64.  Bi’ri Maûne faciası ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğru değildir?

A) Şehit edilen sahabeler Amr b. Sa’saa kabilesi-
ne İslam’ı anlatmak üzere gönderilmişti.

B) Gönderilen yaklaşık yetmiş kurradan hepsi 
olay yerinde şehit edilmiştir.

C) Uhud Savaşı’ndan sonra meydana gelmiştir.
D) Bu faciayı tertipleyen Âmir b. Tufeyl’dir.

65.  Hz. Peygamber (s.a.s.), Medine pazarını kontrol 
etmek için bazı sahabîleri görevlendirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sahabîler arasında 
yer almaz?

A) Hassan b. Sâbit
B) Ömer b. Hattab
C) Saîd b. Saîd b. As 
D) Semra bint Nuheyk

66.  Medine Vesikası’na bağlı olarak Müslümanlarla 
iyi ilişkiler içinde olacaklarına dair antlaşma 
yapan Yahudilerin Medine’den çıkarılmasına, 
aşağıdaki olaylardan hangisi sebep olmamıştır?

A) Hz. Peygamber’e suikast tertip etmeleri
B) Müslüman bir kadına hakaret etmeleri 
C) İslam’a girmeyip cizye vermemeleri
D) Mekkeli müşrikleri tahrik etmeleri
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67.  Müşrikler tarafından Müslüman olduğu için 

hapsedilen ve Hudeybiye Antlaşması son-
rasında kaçıp Müslümanlara sığınan hangi 
sahabîyi Hz. Muhammed (s.a.s.) söz konusu 
antlaşma gereği iade etmiştir?

A) Süheyl b. Amr B) Ebû Cendel
C) Mikrez b. Hafs D) Büdeyl b. Verkâ

68.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed 
(s.a.s.)’in afetlere karşı aldığı tedbirler arasın-
da yer almaz?

A) Güneş tutulduğunda evlerden çıkmama
B) Fırtınalı havalarda denize açılmama
C) Uyumadan önce lambayı söndürme
D) Terasta uyumama

69.  Hz. Peygamber’in İslam’a davet maksadıyla 
yaptığı Tâif ziyareti ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Burada Gatafân kabilesini İslam’a davet etmiştir.
B) Yolculuk esnasında Hz. Ebu Bekir kendisine 

arkadaşlık etmiştir.
C) Yolculuk dönüşünde Ninovalı Yûnus b. Mattâ 

ile karşılaşmıştır.
D) Hz. Peygamber Taif’ten dönüşte, Mut’im b. 

Adiyy’in himayesiyle Mekke’ye girebilmiştir.

70.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in 
geçim kaynakları arasında yer almaz?

A) “Safiyy” olarak isimlendirilen hakkı
B) Kendi mülkünden elde ettiği gelirleri
C) Enfal Suresinin 41. ayeti gereği ganimetlerden 

alınan beşte bir hissenin tamamı
D) Barış yoluyla ele geçirilen gayr-i müslimlerin 

topraklarından elde edilen arazi geliri

71.  Tasavvuf dalında yazılmış müellif-eser eşleş-
tirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kuşeyrî - er-Risâle
B) Gazzâlî - Tabakâtü’s-sûfiyye
C) Ebû Nasr es-Serrâc - el-Luma’
D) Haris el-Muhâsibî - er-Riâye li-hukûkıllâh

72.  Tasavvufta nefsin mertebelerinden biri olan 
ve insana iyiliği ve kötülüğü, hayır ve şerri 
birbirinden ayırdedebilecek yeteneğin veril-
miş olması demek olan nefs aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nefs-i Sâfiyye
B) Nefs-i Levvâme
C) Nefs-i Mardıyye
D) Nefs-i Mülheme

73.  
hadisi ile Peygamberimiz (s.a.s) hangi ilkenin 
temelini atmıştır?

A) Hoşgörü B) Takva
C) İstikâmet D) İ’tisâm

74.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerîm’de 
ahlakla ilgili kullanılan kelimelerden değildir?

A) Huluk   B) İhsan
C) Hulû’  D) Mâruf

75.  Aşağıdaki kavramlardan hangisi, İslam’ın 
teşvik ettiği ve mü’minde bulunmasını istediği 
hasletlerden biridir?

A) Tedâbür  B) Mücâzefe
C) Mühâyee D) Münâfese
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76.  Salât-i ümmiyeyi aşağıdakilerden hangisi 
bestelemiştir?

A) Dede Efendi
B) Evliya Çelebi
C) Mustafa Itrî Efendi
D) Süleyman Çelebi

77.  Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sekizincisi 
2012 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen ulus-
lararası program aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrasya İslam Şurası
B) Afrika Dinî Liderler Zirvesi
C) Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı
D) Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Top-

lantısı

78.  Batı Trakya’da Gümülcine’nin seçilmiş müftü-
sü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allahşükür Paşazade
B) Elşad İskenderov 
C) Süleyman Recebi
D) İbrahim Şerif

79.  “Bâciyan-ı Rûm” ifadesi için aşağıda verilen 
tariflerden hangisi doğrudur?

A) Osmanlı döneminde Rumeli bölgesinde görev 
yapan kadın askerlere verilen isimdir.  

B) Osmanlı döneminde ahiler tarafından 
Anadolu’da kurulan kadınlar birliğinin adıdır.

C) Selçuklu döneminde Anadolu’daki Rum kadın-
ları için kullanılan bir tabirdir.

D) Selçuklu döneminde keşif kolu olarak görev 
yapan kadın askeri hemşirelere verilen isimdir.

80.  Aşağıdaki şahıslardan hangisi Diyanet İşleri 
Başkanlığı yapmamıştır?

A) Kamil Miras
B) M. Şerafettin Yaltkaya
C) Ahmet Hamdi Akseki
D) Eyüp Sabri Hayırlıoğlu

81.   ayetinden aşağıdaki 

anlamlardan hangisi çıkartılamaz?

A) Hac ibadeti zamanının değiştirilemeyeceği
B) Hac aylarının, Müslümanlar tarafından bilindiği
C) Hac ibadetinin, senenin belirli zamanında 

yapılması gerektiği
D) Hac ibadetinin, hac aylarından herhangi birin-

de tamamlanabileceği

82.  Harem bölgesi ile mîkât yerleri arasında ikamet 
edenler, doğrudan hacca gitmek istediklerinde 
aşağıdakilerden hangisinde ihrama girerler?

A) Zülhuleyfe B) Zât-ı Irk
C) Bulundukları yer D) Yelemlem

83.  İhramla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Malikîlere göre hac aylarından önce hac için 
ihrama girilemez.

B) Şafilere göre hac için ihrama hac ayları dışın-
da girilemez. 

C) Hanefilere göre ihram yasaklarıyla ilgili kasdî 
cinayetlerde muhayyerlik hakkı yoktur.

D) Hanefilere göre hac aylarından önce hac için ih-
rama girmek, mekruh olmakla birlikte geçerlidir.

84.  Hangi tavaftan sonra “sa’y”de “hervele” yapılır?

A) Umre tavafı
B) Nezir tavafı 
C) Sader tavafı
D) Tahiyyetü’l-mescid tavafı  

85.  Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre için ihra-
ma giren kişiye mubah değildir?

A) İğne yaptırması
B) Hanbelîlere göre evlenmesi
C) Kümes hayvanlarını kesmesi
D) Şafiilere göre ihramlı olmayan kimseleri tıraş 

etmesi
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86.  Kur’ân’da da zikri geçen, Arafat ile Mina arasın-

da, Müzdelife’nin sonunda Kuzeh tepesinin ci-
varına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhassab B) Urene vadisi
C) Cebel-i nur D) Meş’ar-i haram

87.   ayetiyle ilgili aşa-
ğıdaki hükümlerden hangisi söylenemez?

A) Hac ve umrenin Allah için tamamlanması
B) Hac ve umre ibadetinin yerine getirilmesi
C) İttifakla, hac yapan kişiye umrenin vacip olması
D) Başlanmış olan hac ve umre ibadetinin yarım 

bırakılmaması

88.   

 hadisi aşa-
ğıdakilerden hangisi için delil olarak kullanıl-
maktadır?

A) Ravza ziyareti B) Uhud ziyareti
C) Mu’allâ ziyareti D) Bakî’ ziyareti

89.  Aşağıdakilerden hangisi Ravza ziyareti esna-
sında yapılmaz?

A) Salât  B) Selam
C) Dua  D) Telbiye

90.  Hac için ihrama niyet ettikten sonra adet 
gören bir kadınla ilgili aşağıdaki hükümlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Veda tavafı yapmaz.
B) Ziyaret tavafını yapar.
C) Şeytan taşlamayı yapar.
D) Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapar.

91.  “Hac görevini yapmakta olan kimsenin süresi 
içinde Arafat vakfesine yetişememesi ve vakfe 
zamanını kaçırması”na ne ad verilir? 

A) İhsar  B) Fakd
C) Fevât  D) Fâite

92.  Hacer-i Esved’in bulunduğu köşe ile Ka’be 
kapısı arasında kalan kısma ne denir?

A) Mültezem B) Mizab-i Ka’be
C) Makam-ı İbrahim D) Bab-ı Ka’be

93.  Hanefilere göre, aşağıdakilerden hangisi hac-
cın aslî vaciplerinden değildir?

A) Vedâ tavafı
B) Remy-i Cimar
C) Kudûm tavafı
D) Saçları tıraş veya kısaltma

94.  “Menâsik”  kavramı aşağıdakilerden hangisini 
kapsamaz?

A) Meşâir anlamını
B) Ka’be’nin örtüsünü
C) Kurban kesilen yeri
D) Allah’a yakınlaşmak için yapılan her türlü 

ibadeti

95.  Gücü yeten kişinin sa’yini yürüyerek yapma-
sıyla ilgili aşağıdaki mezhep ve hüküm eşleş-
tirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hanbelîler/ Şart B) Hanefiler / Vacip
C) Şafiîler / Sünnet D) Malikîler / Şart
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96.  İhramlı kişinin koku kullanmasıyla ilgili aşağı-
daki hükümlerden hangisi doğrudur?

A) İhramlının ihramsıza koku sürmesi cezayı 
gerektirir.

B) Hanbelîlere göre kokulu sabun kullanmak 
caizdir.

C) Şafiîlere göre saçları boyamak veya kına yak-
mak dem gerektirir.

D) Tedavi amacıyla bile olsa vücuduna krem 
süren ihramlıya sadaka gerekir.

97.  Aşağıdaki mescit ve yer eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

A) Kıbleteyn Mescidi / Muhassır Vadisi 
B) Cuma Mescidi / Rânûna Vadisi
C) Hayf Mescidi / Urene Vadisi
D) Cin Mescidi / Batn-ı Nahle

98.  

Hadisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mekke’de av hayvanları bile ürkütülmemelidir.
B) Mekke’de kendiliğinden yetişen bitkilere zarar 

verilmez.
C) Mekke’nin dokunulmazlığı hiçbir zaman askıya 

alınmamıştır.
D) Mekke’de buluntu mal, ancak sahibine ulaştı-

rılmak üzere alınır.

99.    hadisinin en 
yakın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ramazan umresi, haccın küçük kardeşidir.
B) Umre, ancak Ramazan ayında yapılmalıdır.
C) Umrenin en faziletlisi Ramazan ayında yapılandır.
D) Ramazan ayında yapılan umre, hac sevabına 

denktir.

100.  Aşağıdaki tavaf çeşitlerinden hangisi farzdır?

A) Kudûm tavafı B) İfâza tavafı
C) Vedâ tavafı D) Sader tavafı

101.  Dine, dinî inanç ve değerlere getirdikleri yorum 
ve bakış açısıyla yaygın din anlayışının temel de-
ğerlerinden sapma temayülü gösterdikleri düşü-
nülen ve sapkın inanç ve uygulamaları nedeniyle 
cezalandırılmayı hak ettiklerine inanılan akımlar 
için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

A) Katolik akımlar
B) Heretik akımlar
C) Geleneksel akımlar
D) Ortodoksal akımlar

102.  Aşağıdakilerden hangisi senkretik (melez) 
akımlardan değildir?

A) Yahova Şahitleri B) Moonculuk
C) Mecusilik D) Sayentoloji

103.  Yeni Ahit’in verdiği bilgiler ışığında, Hz. İsa 
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yaklaşık 30 yaşlarında iken tebliğ faaliyetine 
başladı.

B) Galile bölgesinin Nasıra kasabasında bir Ya-
hudi çocuğu olarak doğdu. 

C) M.S. 28 yılında Hz. Yahya tarafından Ürdün 
nehrinde vaftiz edildi.

D) Roma valisi tarafından çarmıha gerilmekle 
birlikte mucizevî şekilde çarmıhtan kurtuldu.
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104.  Hristiyanlıktaki “Tanrı, İsa Mesih’i yeryüzüne 

göndermiş ve insanlığı günahtan kurtarmak 
için çarmıhta onun kanının dökülmesine razı 
olmuştur.” öğretisi kime aittir? 

A) Pavlus’a 
B) Romalı paganlara
C) Yahudi hahamlara
D) Hıristiyanlığa geçen hahamlara

105.  Hristiyan inancına göre inkarnasyon nedir? 

A) Tanrı’nın insanlığı günahlardan kurtarması
B) İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi ve orada can 

vermesi
C) Tanrı’nın İsa Mesih’te bedenleşerek yeryüzün-

de beşer hayatı yaşaması
D) Kutsal Ruh’un ilahî sevgiyi insanın kalbine ve 

gönlüne vermesi

106.  Aşağıdakilerden hangisi Ayrılmış Doğu Kilise-
lerinden birisidir?

A) Habeş Ortodoks Kilisesi
B) Yunan Ortodoks Kilisesi
C) Rus Ortodoks Kilisesi
D) Babtist Kilise 

107.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki haftalık 
kutsal dinlenme ve ibadet gününü ifade eder?

A) Sukkot  B) Şavuot
C) Şabat  D) Hanuka

108.  Süryânilik ve Süryânilerle ilgili verilen aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sami ırkından Hristiyan bir topluluğun adıdır.
B) Süryânîlik, Katolikliğin yanlış uygulamalarına 

tepki olarak doğmuştur.
C) Süryânîlerin ilk dinî merkezleri Antakya’da 

olup bugün dinî merkezleri Şam’dadır.
D) Kadim Süryânî Kilisesi’nden ayrılan Katolik 

Süryânîlerin kiliselerine Papa tarafından patrik 
tayin edilmiştir.

109.  Patriklik için aşağıda verilen ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

A) Hristiyanlıkta Papalıktan sonraki en yüksek 
rütbedir.

B) Doğu kiliselerinde din adamlarının en yüksek 
rütbesi ve temsil makamıdır.

C) Sadece Ermeni Kilisesinde en yüksek rütbe-
deki din adamı için kullanılır.

D) Sadece Rum Ortodoks Kilisesinde en yüksek 
rütbedeki din adamı için kullanılır.

110.  Ortodoksluk için aşağıda verilen ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Ortodokslar, Papayı baş gözetmen olarak 
kabul ederler ve bunun sonucu olarak onun 
üstün ve evrensel karar yetkisini tanırlar. 

B) İlk yedi genel kurultayda teslis akidesi başta ol-
mak üzere İsa’nın kişiliği, öğretileri, resim ve hey-
keli gibi konular tartışılarak karara bağlanmıştır.

C) Tarih boyunca Ortodoks Kilisesi, Doğu Roma 
veya Bizans Kilisesi olarak varlığını sürdürmüştür.

D) Ortodoks Kilisesi, İsa inancının ana ilkelerini 
325-768 yılları arasında yapılan ilk yedi genel 
kurultayda temellendirmiştir.

111.  Mişna için aşağıda verilen tanımlardan hangi-
si doğrudur? 

A) Budizm’in kutsal metinlerine verilen isimdir.
B) Süryânîlerin temel inançlarına verilen isimdir.
C) Doğu Kiliselerinde din adamlarına verilen bir 

rütbedir.
D) Tevrat’ın hükümlerini açıklayan şifahi beyanla-

rın yazıya geçirilmiş şeklidir.
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112.  İsmailiyye için aşağıda verilen ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) İsmailiyye mensupları, kendilerini Hz. İsmail’e 
nispet ederler ve onun yolundan gittiklerini 
iddia ederler.

B) İsmailiyye mensupları, Şia inancına göre altın-
cı İmam Cafer-i Sâdık’ın oğlu İsmail ve onun 
soyundan gelenlerin imametini kabul ederler.

C) İsmailiyye mensuplarının kurduğu Fâtımîler 
devleti 1171 yılında Selahattin Eyyubi tarafın-
dan ortadan kaldırılmıştır.

D) İsmâilîlik günümüzde Ağa Hanlar tarafından 
sürdürülmektedir.

113.  “Hahambaşı” için aşağıda verilen tanımlardan 
hangisi doğrudur?

A) Rusya’daki en üst yetkili Yahudi din adamı için 
kullanılan dinî-resmî bir unvandır.

B) Herhangi bir ülkedeki en üst yetkili Yahudi din 
adamı için kullanılan bir unvandır.

C) İsrail’deki en üst yetkili Yahudi din adamı için 
kullanılan dinî-resmî bir unvandır.

D) Musevilerin Türkiye’deki en yüksek dinî maka-
mını ifade eden dinî-resmî bir unvandır. 

114.  Bahâiliğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mirza Gulam Ahmed
B) Aldülbahâ Abbas Efendi
C) Hüseyin Âl Kaşifü’l-Ğıtâ
D) Tahranlı Mirza Hüseyin Ali en-Nûrî

115.  Makâlât, Şerh-i Besmele, Şerh-i Fatiha, 
Makalât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye, 
Kitabü’l-Fevâid, Üssü’l-Hakîka ve Şathiyye adlı 
eserlerin müellifi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahmet Yesevi
B) İmam Rabbanî
C) Hacı Bektâşî Velî
D) Mevlânâ Celaleddin Rûmi

116.  Aşağıdakilerden hangisi, XVI. yüzyılda Pro-
testan Kiliselerinin ortaya çıkmasına öncülük 
eden reform önderlerinden değildir?

A) Martin Luther B) Jonathan Edwards
C) Ulrich Zwingli D) Jean Calvin

117.  Aşağıdakilerden hangisi, Katolikliğin yoğun 
olduğu ülkelerden değildir?

A) Şili  B) Venezuela
C) Danimarka D) Hırvatistan

118.  Aşağıdakilerden hangisi Ortodoksluk mez-
hebinin ağırlıklı olarak bulunduğu yerlerden 
değildir?

A) Balkanlar B) Ortadoğu
C) Slav ülkeleri D) Hint Alt Kıtası

119.  İbadetlerini tıpkı Yahudiler gibi Cumartesi 
günü yapan, Pazar ayininin Hıristiyanlığa put-
perest Roma’dan geçtiğine inanan ve Pazar 
günü ibadet eden kiliselerin büyük günah ve 
küfür içinde olduğunu düşünen Hristiyan akı-
mı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adventistler B) Nasturiler
C) Keldaniler D) Süryaniler

120.  Maharişi Maheş Yogi tarafından kurulan ve 
önce Batı’da oldukça ilgi çeken daha sonra 
ABD’ye taşınan Transandantal Meditasyon 
akımı, aşağıdaki dinî geleneklerin hangisinden 
doğmuştur?

A) Zerdüştlük B) Hinduizm
C) Maniheizm D) Şintoizm 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kural-
lara 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.

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.

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.)
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4. GRUP: TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI)
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  d
2.  c
3.  a
4.  b
5.  c
6.  d
7.  b
8.  d
9.  c

10.  a
11.  d
12.  c
13.  b
14.  d
15.  a
16.  b
17.  c
18.  b
19.  a
20.  d
21.  b
22.  a
23.  c
24.  b
25.  a
26.  d
27.  b
28.  a
29.  d
30.  c

31.  b
32.  c
33.  a
34.  a
35.  d
36.  b
37.  d
38.  c
39.  a
40.  b
41.  c
42.  a
43.  b
44.  d
45.  c
46.  a
47.  b
48.  d
49.  c
50.  c
51.  b
52.  a
53.  d
54.  c
55.  d
56.  b
57.  a
58.  b
59.  c
60.  a

61.  d
62.  b
63.  c
64.  b
65.  a
66.  c
67.  b
68.  a
69.  d
70.  c
71.  b
72.  d
73.  a
74.  c
75.  d
76.  c
77.  a
78.  d
79.  b
80.  a
81.  d
82.  c
83.  a
84.  a
85.  b
86.  d
87.  c
88.  a
89.  d
90.  b

91.  c
92.  a
93.  c
94.  b
95.  d
96.  b
97.  a
98.  c
99.  d

100.  b
101.  b
102.  c
103.  d
104.  a
105.  c
106.  a
107.  c
108.  b
109.  b
110.  a
111.  d
112.  a
113.  d
114.  d
115.  c
116.  b
117.  c
118.  d
119.  a
120.  b


