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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta DHBT-1 ve DHBT-2 Testi bulunmaktadır.

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 
60 dakikadır (1 saat).

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısın-
dan yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek 
ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.ÖSYM



2014-KPSS-DHBT-1 DHBT-1

Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

1.

2.

Dinen veya hukuken meşru sayılan mazeret anlamına
gelen özür teriminin fıkıhta en yaygın kullanıldığı
konuların başında abdest gelir. Fıkıhta zorluğun
giderilmesi ilkesinden hareketle özür sahibi kişilerin
ibadetlerini yerine getirebilmelerini kolaylaştırmak için
özel hükümler konulmuş, normalde abdesti bozulmuş
sayılması gereken bir kişinin abdestli olduğu kabul
edilmiştir. Bu nedenle farz bir namaz vakti süresince
devam eden, bundan sonra da her namaz vaktinde en
az bir defa meydana gelen ve abdesti bozan bedeni
rahatsızlıklar özür kapsamında değerlendirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu türden bir özür durumu
değildir?

İdrar tutamama

Lohusalık hâli

Burundan sürekli kan akması

İstihaze kanı

Sürekli ağız dolusu kusmak

3.

4.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: B ÖSYM



2014-KPSS-DHBT-1

5.

6.

7.

Farklı materyaller üzerinde kayıtlı bulunan Kur’an
ayetlerinin Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde derlenip
Mushaf hâline getirilmesi ve bu Mushaf’ın Hz.
Osman Dönemi’nde çoğaltılması, aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilmektedir?

Cem ve istinsah Hıfz ve tesbit

Sema ve kitabet Tasnif ve teksir

Telif ve tedvin

8.

9.

A) B)

C) D)

E)

10.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: A 

ÖSYM
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Ahmet hoca öğrencilerine bir tecvit konusunu anlatmış,
sonra da yukarıdaki ayet üzerinden uygulama
yaptırmıştır. 

Ahmet hoca öğrencilerine aşağıdakilerden hangisini
anlatmıştır?

Medd-i lin İklab

Medd-i tabii Medd-i muttasıl

Medd-i lazım

11.

A) B)

C) D)

E)

12.

13.

14.

15.

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: C 

ÖSYM
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16.

17.

İslam ahlak düşüncesinde insan; beden ve ruh
arasındaki mücadeleye sıkışmış bir varlık olarak
görülmüştür. Bu; aslında, insanın ahlaki mükemmelliğe
ulaşmasını ve Allah’a yakınlaşmasını önleyen bedenî ve
dünyevi tutkuların bağımlılığından kurtulması anlamında
bir özgürlük mücadelesidir. Kuşeyrî’nin, hürriyeti Allah’a
kayıtsız şartsız tam kulluk olarak tanımlaması temelde
bununla ilişkilidir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Hürriyet, ahlakın hareket noktası değil nihai
gayesidir.

Ahlaki arınma sürecinde insanı hür kılan onun
iradesidir.

Gerçek hürriyet, akıl ve kalp arasındaki dengede
aranmalıdır.

Dinin temel işlevi, insan iradesi üzerindeki engelleri
kaldırmasıdır.

İnsan, Allah’ın belirlediği sınırlar çerçevesinde hür
olabilir.

18.

19.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4

DOĞRU CEVAP: A ÖSYM
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20.

DHBT-1 TESTİ BİTTİ.
DHBT-2 TESTİNE GEÇİNİZ.5

ÖSYM



2014-KPSS-DHBT-2 DHBT Lisans

Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

1.

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.6

ÖSYM
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.7

ÖSYM
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Eşari’nin Mutezile’den ayrılması, hocası Cübbai ile
yaşadığı üç kardeş tartışmasına dayanır. Eşari,
hocasına biri mümin, diğeri kâfir, üçüncüsü de henüz
çocukken ölen üç kardeşin durumunu sorar. Hocası;
birincisinin cennete, ikincisinin cehenneme gideceğini,
üçüncüsünün ise cezadan kurtulmakla birlikte cennete
de gidemeyeceğini söyler. Bunun üzerine Eşari, henüz
çocuk yaşta ölen üçüncü kardeşin, “Rabbim! Keşke beni
yaşatsaydın da ben de mümin ve itaatkâr olup cennete
girebilseydim.” şeklinde itiraz edebileceğini söyler.
Hocası, “Allah onun için en uygun seçeneği tercih
etmiştir. Zira daha fazla yaşasaydı asi olup cehenneme
girecekti.” diye karşılık verir. Eşari cevaben kâfir olan
ikinci kardeşin, “Rabbim! Beni de çocuk yaşta
öldürseydin de kâfir olup cehenneme girmeseydim.”
diyebileceğini belirtir. Hocası bu itiraza karşılık veremez.

Bu tartışma aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

İsim - Müsemma Salah - Aslah

Mükâfat - Ceza Tevfik - Hızlan

Tekvin - Mükevven

11.

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP: B ÖSYM
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Yahudilerin

 yeni yıl bayramı olarak kutladıkları,

 bir yıl boyunca işledikleri günahlar için af
diledikleri,

 iki gün batımı arasında yaklaşık yirmi beş saat
oruç tuttukları

kutsal gün aşağıdakilerden hangisidir?

Yom Kippur Sukkot

Fısıh Şavuot

Hanuka

15.

16.

A) B)

C) D)

E)

17.

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.9

DOĞRU CEVAP: A 

ÖSYM
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20.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.10

ÖSYM

TEST BİTTİ.



SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde 
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel 
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tuta-
nağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve 
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 60 dakikadır. Sınav başladıktan sonra adayın sınavdan çıkmasına 
kesinlikle izin verilmeyecektir.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

ÖSYM




