рметті студент!
2018 жылы «Гуманитарлы ғылымдар - 2» бағытындағы маманды тар
тобыны бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн
бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры

Маманды ты
атауы

Жауап парағыны 6-9 секторларыны
пəндер реті

5B021100

«Теология»

1. Діндер тарихы
2. Діни философия
3. Діни % ы негіздері
4. Теологиялы ілімдер негізі

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Діндер тарихы
2. Діни философия
3. Діни % ы негіздері
4. Теологиялы ілімдер негізі
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші 'шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж%мыстары 'шін с%ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м% ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с%ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

2

7. - С%ра кітапшасын ауыстыруға;
- С%ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, %ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н%с аларынан болжалған
д%рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате 'шін 1
балл кемітіледі. Студент д%рыс емес жауапты та даса немесе д%рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.

3

Діндер тарихы
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Діндер тарихы
1. Дінні
к'рделі
компоненттері:
A) Діни %йымдар
B) Діни кітап
C) Діни нер
D) Діни іс-əрекет
E) Діни а ыз
F) Діни сана

əлеуметтік

%былыс

ретіндегі

2. Ежелгі +ытай философиялы мектептері:
A) хинаяна
B) атаулар мектебі (мин цзя)
C) моизм (мо цзя)
D) ламаизм
E) легизм (фа цзя)
3. Христиан дініндегі %лшылы т'рлері:
A) Апталы
B) Т'ндік
C) Айлы
D) Жылды
E) Ж%малы
F) К'ндік
4. Конфуцизм идеологиясына ерекше əсер еткен мемлекеттер:
A) Жапония
B) Кордова
C) Мо голия
D) +аза стан
E) Ресей
F) Испания
5. Ибра2имдік діндер:
A) Буддизм
B) Даосизм
C) Прозелетизм
D) Христианшылды
E) Ислам
F) Иудаизм

4

%рылымды

Діндер тарихы
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6. Индуизмні асиетті кітабы:
A) Яджурведа
B) Дхарма
C) Тора
D) Самаведа
E) Атхарваведа
7. Иудаизмдегі діни мереке:
A) песах
B) рошха шана
C) рождество
D) рамазан
E) %рбан айт
F) пасха
G) шавуот
8. Буддизмні басты кітабы:
A) Ахимса
B) Типитака
C) +асиетті жазу
D) 6ш себет
E) Будда міріні сиеттері
F) 7сиеттер жинағы
G) +ол жазбалар
9. Буддизмні асыл азынасы:
A) мокша
B) будда
C) карма
D) сансара
E) нирвана
F) йога
10. Буддизмні негізгі а и аттары:
A) Сансараны то татпауға %мтылу жолдарын ме геру
B) Азаптан %тылуды жолдары бар екенін білу
C) Идеалды оғам %ру жолдарын білу
D) 7мірді азап екенін т'сіну
E) А ырзаман болатынын т'сіну
F) 7мірді лəззат екенін т'сіну
G) Азапты тудыратын себептерді бар екенін т'сіну

5
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11. Патристика дегеніміз:
A) Исламдағы доктриналды мектеп
B) Шіркеу əкейлеріні діни философиялы , теологиялы
шығармаларыны жиынтығын білдіретін %ғым
C) Иегова куəгерлеріні діни ілімі
D) Рим билігі тарапынан христиандарды удалауға жəне христианды
ілімді антикалы философтарды сынауына арсылы ретінде пайда
болған ағым
E) Христианды ілімді т'сіндіру, догмалы ж'йені жасау, зге діндермен
пікірталас а т'су
12. Христианды ты негізгі т'сініктері:
A) Иса Пайғамбар
B) Мариям жай адам
C) Адам туғанда к'нəхар болып туады
D) К'нəні жою иын
E) +асиетті 'штік
13. Христианды та айта арастырылған иудаизм идеялары:
A) креационизм
B) эсхаталогия
C) айта тірілу
D) транцендентті
E) хилиазм
F) провиденциализм
G) танатология
14. Меккелік с'релер:
A) Аль-Хумаза
B) ;нфал
C) ;ли Ғымран
D) Ба ара
E) Ы ылас
F) Маида
G) Ниса
15. Иманны т'рлері:
A) +асиетті 'штікке иман
B) Зекет
C) Алла2 а иман
D) Трипитакаға иман
E) Жанны мə гілігіне иман

6
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16. Малики мазғабы ке таралған жер:
A) Индия
B) Орталы Азия
C) Алжирия
D) Сауд Арабиясы
E) Марокко
F) Абу Даби
G) Кувейт
17. Сатанизмні басты сипаттамалы белгісі:
A) барлы нəрседен жоғары т%рушылы
B) мейірімділік
C) діндерді %діретін мойындау
D) ар %ждан бостандығын дəріптеу
E) шектен шы ан аскетизм
F) еркін ойшылды
18. Кришна санасы
аспекті:
A) Рама
B) Параматма
C) Ашрам
D) Свами
E) Прабхупада

оғамы ілімінде +%дай – Кришна к рініс табатын

19. Саентология шіркеуіне тəн терминдер:
A) Мокша
B) Инь
C) Клир
D) Дао
E) Янь
F) Тетан
G) Одитинг
20. Прото аза тарды т'сінігінде жаманды ты алып келетін з%лым
рухтар:
A) Шілтен
B) Марту
C) +%т
D) Албасты
E) Желая
F) Циклоп

7
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21. Ежелгі аза тарды космологиялы т'сініктері бойынша ж%лдыздар:
A) +%тты мекені
B) Хаосты жа таушысы
C) ;руа тарды мекені
D) ;рбір адамны жанымен т%тасты
E) Т%ра тылы пен тəртіпті та басы
F) Тə ірге арсы к'штер
G) Жер бетіндегі ба ыт а əсер етуші
22. Митраизмні ежелгі аза даласына ке таралуыны себебі:
A) Некесіздікті олдады
B) Аскетизмді олдады
C) Ғибадатпен ш%ғылдануды б%йырды
D) Белсенді мірді насихаттады
E) Жынысты %марлы тан аула т%руды насихаттады
F) З%лымды а арсы т%рмау идеясын сынады
23. +Р Президенті Елбасы Н.;.Назарбаевты ;лемдік жəне дəст'рлі
діндерді І Съезіндегі %сыныстары:
A) Діни сенім бостандығын ажетсіз деп тану
B) Ислам дінін +Р мемлекеттік діні деп жариялау
C) Зайырлылы %станымдардан бас тарту
D) Діндерді біры ғай мəдени орталығын %ру
E) Діни 'н атысу ар ылы «алтын ортаны іздесу»
F) Христиан дінін +Р мемлекеттік діні деп жариялау
24. +аза станда дінаралы атынас орнатуды негізгі %станымдары:
A) +аза станны экономикасыны арыштап дамуы
B) Елді Конституциясы мен за дары ар-ождан бостандығы мен діни
сенімді орғауға кепіл беруі
C) Мемлекет саясатыны ма ызды бағыты ретінде дінаралы диалогты
атауға болады
D) Азаматтарды тəуелсіз тарихи санасыны алыптасуы
E) Шетелдерде діни білім алып келген азамматтарды жəне
миссионерлерді к п болуы

8
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25. Бірігу Шіркеуіні +аза стандағы миссионерлік ызметіні басты
ма саты:
A) Б'кіл христиандарды бір ауымға біріктіру
B) Азаматтарды туысты жəне тайпалы белгілері бойынша толы анды
еместігін насихаттау
C) Патриотизмді насихаттау
D) Cлтты %ндылы тарды дəріптеу
E) О шау, аскеттік мірді насихаттау
Діндер тарихы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Діни философия
1. +%дай жəне табиғатты бірігуі туралы ілімні авторы:
A) Апостол Павел
B) Натуралистер
C) Д.Бруно
D) Данте Алигьери
E) В.Лосский
F) Кирилл Александрийский
2. Араб философиясында білімні шынайылы а сəйкес келуін
куəландыратын терминдер:
A) си «д%рысты »
B) истифхам «б%йры ету жəне тыйым салу»
C) « тініш» (мас’ала)
D) ал-’асаф « кініш»
E) таманнин «'міт»
3. Даосизмні негізгі принципі:
A) лəззат
B) д%ға ету
C) на тылы
D) аскетизм
E) зін- зі тəрбиелеу
F) жаза
G) əрекет етпеу
H) жол
4. Буддизмні дерекк зі:
A) К не сиет
B) Шығыс елдері туралы мифтер
C) Веда философиясы
D) П%т а табынушылы
E) Будданы 4 а и аты
F) Брахманизм идеясы
G) Тхеравадалар
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5. Аристотель ілімін христианды діни ілімге тиесілі етіп алып, оны
жалғастырушы ортағасыр философы:
A) Роджер Бэкон
B) Cлы Альберт
C) Боэций
D) Н.Кузанский
E) Фома Аквинский
F) Дунс Скот
6. Томизм негізін алаған:
A) Ансельм Кентерберийский
B) Иоанн Дунс Скот
C) Августин Блаженный
D) Д. Мерсье
E) Роджер Бэкон
F) Сигер Брабантский
7. «Білімсіз сенім, сенімсіз білім болуы м'мкін емес» деген ойды
гармониясын негіздеген:
A) Платон
B) Ф.Аквинский
C) Пифагор
D) У.Оккам
E) Плотин
8. Протестантизмні негізгі идеологиясы:
A) +%лшылы жасап жалбарыну з м'мкіншілігіне сену
B) Шіркеуді айт ан ж'йесіне сену
C) Тек ана зіні сенімі ар ылы сену
D) ;р т'рлі рəміздік м%ратты заттарға сену
E) Рəміздерге табыну ар ылы сену
9. Кальвинні ілімі де Лютердікі сия ты, негізгі мəселе:
A) Бас а адамдарды еріктілігіне мойынсынбау
B) Ерте христианды жолды жа ғырту
C) Адамны дамуы тек əлеуметтік %ндылы тарға негізделуі
D) ;р отбасылы автономия
E) Адамны еркіндікте болу шарты
F) Адам бостандығы ар асында оны %лшылы еркіндігіні бар екендігін
G) Д'ниедегі адамны еркіндігі мен тəуелсіздігіні негізі сенім

11
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10. +аза хандығы кезе індегі м%сылманды ты басты негіздері:
A) куфр
B) мəдениет
C) муртад
D) бидғат
E) рухани еркіндік
11. Пири-Т'ркістанны е бектері:
A) Диуани Хикмет
B) Мират ал +улуб
C) Ахлаки Жалалийа
D) Мəснəуи
E) +%тты Білік
F) Фихк ал акбар
G) Фа р нама
12. Калам мектептері:
A) Ханафилік
B) Матуридиттер
C) Суфизм
D) Исмаилизм
E) Манихейлік
F) Зороастризм
13. Исламдағы суннизм бағыты бойынша діни- % ы ты мазхабтар:
A) Суфизм
B) Ханафилік
C) Ишракизм
D) Манихейлік
E) Маликиттік
F) Зороастризм
G) Исмаилизм
14. Теогония – б%л:
A) Адамны %даймен бірігуі туралы ілім
B) ;лемні пайда болуы туралы ілім
C) Дінні пайда болуы туралы ілім
D) Пантеизм
E) Атеизм
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15. VII-VIII ғасырда 6ндістанда негізі алыптаса бастаған Махаянадағы
эзотерикалы бағыт:
A) Ваджраяна
B) Буддизм
C) Вайшешика
D) Йогачара
E) Амидаизм
F) Ламаизм
16. Христианды тағы «адас андар» оғамы:
A) «Церковь тела Христа»
B) «Церковь объединения»
C) «Церковь и общество»
D) «Христианство»
E) «Религия и мир»
F) «Бог и Христос»
17. Абай бойынша адамны жағымды рухани %ндылы тарыны негізі:
A) Білімге деген %штарлы
B) +%ранды о уға деген %штарлы
C) Тəжірибеге %лшыныс
D) ;улиелікке %штарлы
E) Ғылымға деген %марлы
F) Тазалы а %штарлы
18. Батыстағы неопозитивистер:
A) Дж. Хаксли
B) П. Куртц
C) Р. Карнап
D) Б. Рассел
E) Л. Витгенштейн
19. Дж. Бруно идеяларын жалғастырған философ:
A) Ф.Бэкон
B) Р.Декарт
C) К.Маркс
D) Шеллинг
E) Г.В.Лейбниц
F) И.Кант
G) Н.Кузанский
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20. Картезианстваны негізгі бағыты болып табылады:
A) сциентизм
B) монизм
C) реализм
D) окказионализм
E) янсенизм
F) дуализм
G) номинализм
21. Иммануил Кантты «Жалпы бірдей жаратылыстану тарихы жəне аспан
теориясы» деген е бегінде арастырылған мəселе:
A) Киелі 'штік туралы ілім
B) Екі %дайылы ты ажырат андар
C) Тірі жандарға кесір тигізбеу
D) Материяны бірлігі, озғалысы жəне оны за дары туралы
E) Энергетикалы салдар
F) Жаратылыстану ғылым теориясыны саласындағы жа а гипотеза
G) К'н ж'йесіні табиғи жолмен пайда болуы
22. Батыстағы «Адамды с'ю» іліміні негізін алаушы:
A) Е. Рерих
B) «Материалы эзотерической школы» кітабыны авторы
C) Гете натурфилософиясыны ізбасары
D) Шри Ауробиндо
E) Свами Прабхупада
F) Р. Штайнер
23. Агни Йоганы жа таушылары Тірі Этика мəтіндерін деп санайды:
A) +%дай уатымен толтырылған
B) Протореалистикалы
C) Тіл спецификасынан б лінбейді
D) Сананы 'лкейтеді
E) Адамны биопсихикалы рісін тазартады
24. Неохристианды діни ағымыны ерекшелігі:
A) Синтоизмні элементтерін біріктіру
B) Эсхатология мен мессиандык к з арасты б%рмалау
C) Аскеттік тəжірибеге негізделген
D) Ислам дінін олдау
E) Христиан идеологиясы мен шығыс дініні элементтеріні
синкретикалык оспасы
F) Буддизмді белсенді т'рде абылдау
G) Уа ытты к п б лігін спорт а б лу
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25. Персонализмні негізгі зерттеу пəні:
A) а ыл
B) жан
C) т%лға
D) тағдыр
E) сезім
F) ерік-жігер
Діни философия
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Діни

ы негіздері

1. Діни % ы негіздеріні басты айнарлары:
A) Білім мен ғылыми ізденістер
B) Киелі жазбалар
C) Ғылыми таным нəтижелері
D) Дін ғалымдары шығармалары
E) Халы ты салт-дəст'рлері
F) +асиетті кітап
2. Діни % ы ты ж'йелер:
A) Діни секталы
B) Англо-саксонды
C) Роман-германды
D) Дəст'рлі
E) Канонды
F) 6нділік діни
G) Буддалы
3. Исламда шариғат:
A) Ислам % ығы
B) +%ран мен с'ннет ар ылы негізделген н%с аулар жиынтығы
C) Ислам ілімдеріні бірі
D) Дəст'рлі əрекет
E) М%сылмандарды иманын ай ындап, адамгершілік м%раттары мен діни
ожданын алыптастыратын за
4. Усул əл-Фикх:
A) Ахла ілімі
B) Тек ғ%рып а с'йеніп % ы ты шешім шығаратын ілім
C) Ислам діни % ы негіздері ілімі
D) Діни % ы ты əдістеме ілімі
E) +% ы ты ағидалар ілімі
5. Ислам % ы ты ж'йесінде шариғат:
A) Ислами ғылымдар атауы
B) Діни ғибадат т'рі
C) Ислам % ы ты негіздері
D) Аят пен хадистер ар ылы негізделген ағида-ережелер жиынтығы
E) +%рани ілім
F) Исламны сенімдік, ғибадатты жəне моралды негіздерін
ай ындайтын діни за
G) Діни- % ы ты ағида-за дар мен адами істер ж'йесі
16
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6. М%сылмандар 'шін т'сірілген илахи % ы ты
A) ;дет-ғ%рып
B) Имамдар патуалары
C) Шариғат
D) Шариғи ағидалар
E) С'ннет
F) Ижтихад
G) Истиксан

ағидалар:

7. Исламда % ы ты шешім абылдайтын т%лға:
A) Муфти
B) Факих
C) Мударрис
D) +ади
E) Муаллим
F) Мутасауф
G) Муаррих
8. Ислам шариғатында парыз амалына жататындар:
A) Айт намазын о у
B) Намаз о у
C) Сада а беру
D) С'ннет амалдар
E) Ораза %стау
F) Дəрет алу
9. Ханафи мазхабыны т'рік халы тары тарихындағы орны:
A) Т'ркілерді к не сенімдері са талынды
B) Т'ркілерді ел бас аруында ма ызы ерекше болды
C) Т'ркілер халифатты жауынгерлері болды
D) Т'ркілер исламды абылдады
E) Т'ркілерді %лтты мəдениеті дамыды
F) Т'ркілерді зіндік болмыс-бітімі са талды
10. Имам Ағзам Абу Ханифа а идалы ілімі дамытылды:
A) Имам Ибн Таймиа ар ылы
B) Матуридилік жолындағы имамдар ар ылы
C) Ғазали е бектері
D) Матуриди мазхабы
E) Имам Шафи тарапынан
F) Имам Малик е бектері ар ылы
G) Ашари мазхабы
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11. Діни % ы ты мазхабтарды белгілері:
A) Жеке имамдарды % ы ты əдістеріні болуы
B) А идалы мəселелерді арастыруы
C) 7зіндік əдіснамалы ерекшеліктеріні болуы
D) Адам тағдыры жайында %станымдарды болуы
E) А ырет туралы мəселелерді арастыруы
F) Саяси билік туралы мəселелерді амтуы
12. Ханафи мектебінде к'нə жасаған адам жағдайы:
A) 6лкен к'нə істеген адам к'нахар, діннен шы пайды
B) К'нə жасап лген м%сылманды Тə ір кешірмейді
C) Адамны жасаған к'нəларын Алла кешірмейді
D) К'нə2ар м%сылман кəпір болады
E) К'нə жасап лген м%сылманны жағдайы Тə ірді алауына
байланысты
F) 6лкен к'нə істеген адам діннен шығады, кəпір
13. А ыретте пайғамбар шапағаты мəселесі жайлы ханафилік %станым:
A) Пайғамбар к'нə жасаған м%сылманға шапағатшы
B) Пайғамбарымызды шапағаты 'лкен к'нə жасағандарға берілмейді
C) А ыретте пайғамбарлар адамдарға араша т'се алмайды
D) Пайғамбарларды шапағаты а и ат
E) 6лкен к'нə жасаған м%сылманға пайғамбарды шапағаты тиеді
14. Ханафи мазхабыны ке інен таралуы:
A) +% ы ты 'кім шығаруда уа ыт пен ке істік шарттарын ескеруі
B) А ыл-ойды еркіндігі
C) +%ранда кездеспеген мəселеде а ылға ж'гінбеуі
D) Зайф хадистерді олданбауы
E) Сахих хадистерді олданбауы
F) Халы тарды ғ%рыптарын % ы ты 'кім шығаруда олдануы
15. 11-13 ғ.ғ. Ханафилік имамдар жəне оларды шығармалары:
A) Имам Ғаззали «;л-Мустасфа»
B) ;л-Марғинани «;л-Хидая»
C) Ибн Рушд əл-Хафид «Бидаятул –мужта2ид уа на2аятул -муктасид»
D) ;бул Хусайн М%хаммед ибн ;ли əл-Басриді «Китабул мутанади»
E) ;с-Сарахси «;л-Мабсут»
F) Ибн Абидин «Радду-л Мухтар»
G) Сиржуддин əл-Урмауи «Ат-Тахсил»
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16. Абу Ханифаны % ы ты -а идалы к з арасын дамытты:
A) Ахмед Иасауи дамытты
B) Имам Ибн Таймиа ар ылы
C) Имам Ғазали дамытты
D) Ибн Хазм е бектері ар ылы
E) Имам Ашари жетілдірді
17. ;бу Ханифа мазхабыны 11-13 ғ.ғ. имамдары, оларды е бектері:
A) Ибн Рушд əл-Хафид «Бидаятул –мужта2ид уа на2аятул -муктасид»
B) Имам Ғаззали «;л-Мустасфа»
C) ;л-Марғинани «;л-Хидая»
D) ;с-Сарахси «;л-Мабсут»
E) ;л –Хасанид «Бадаюс –Санай фи-тартибиш –ширайы»
18. Ислам фыкхыны басты айнары +%рандағы 'кім т'рлері:
A) Сахаба с зі
B) +ияс жолымен ж'зеге асатын 'кім
C) Маслахаты мурсəлəға с'йенген ижма
D) Кəффарат
E) Жан%я % ығы
19. Шариғат (м%сылман % ығы) дегеніміз:
A) Дəст'рлі % ы ағидалары
B) Cлтты діндер % ы ты жинағы
C) Діни ағидалар жинағы
D) Исламға дейінгі % ы ты ағидалары
E) Діни жəне % ы ты ағидалар жинағы
F) Пайғамбар % ығы
G) ;лемдік діндер % ы ты жинағы
20. Сахаба с зі % ы ты дерекк з ретінде:
A) Сахабаны с зінен де уатты дəлелге с'йенген 'кім немесе ижти2ад
кездессе сол алынады
B) Ханафилерде сахабаны с зі болған жерде ияс жасалынады
C) Сахаба с зі 'зілді-кесілді пəтуа емес
D) Малии, Шафи жəне Ханбалилерде сахабалар с зіні хужжат (дəлел)
ретінде абыл етіле бермейді
E) Сахабаны с зі аят пен хадис сия ты мутла насс
F) Сахабаны с зінен де уатты дəлелге с'йенген 'кім немесе ижти2ад
кездессе алынбайды
G) Сахаба с зі 'зілді-кесілді пəтуа
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21. Ислам фикхындағы уади категориялары:
A) Мустасхаб
B) Сабаб
C) ;л-Азимат
D) Халал
E) Мани
22. Шариғатта мубахты шарттары:
A) Халал екендігіне байланысты хадисті болуы
B) К'нə емес екендігі білдірілуі ар ылы
C) К'нə екендігін білдірілуі ар ылы
D) К'нə емес екендігі білдірілмеуі ар ылы
E) Халал екендігіне байланысты хадисті болмауы
23. Діни % ы ты дəлел ретінде ияс негіздері:
A) ;л-Китаб
B) ;л-Хадис
C) ;л-Хукм
D) ;л-Иллет
E) ;л-+аул
F) ;л-Калам
24. Исламда те шектен шы ан, аталдығымен танымал, шариғат а
айшы 'кімдер берген харижи ағымыны пайда болуыны себептері:
A) Хз. ;лиді лтірілуі
B) Жамал шай асы
C) Хз. Османны лімі
D) Хакам (тахким) о иғасы
E) Кербала о иғасы
F) Таууабин озғалысы
25. Ханафи діни- % ы ты мазхабыны 'кім шығаруда ке
дерек к здері:
A) Сəдду-з зəраи
B) +ияс
C) Истисхаб
D) ;л-мəсəлиху-л мурсəлə
E) Табиғун пəтуасы
F) Шари мин аблина
Діни
ы негіздері
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Теологиялы ілімдер негізі
1. Калам іліміні зерттейтін та ырыптары:
A) Ахла
B) Фы 2
C) Амали мəселелер
D) 6кімдік мəселелер
E) Сенім
2. Каламды д'ниеге алып келген 'лкен о иғалар:
A) Халифалы мəселесі
B) Философиялы кітаптарды к птеп жазылуы
C) Пайғамбарды д'ниеге келуі
D) +ыртас о иғасы
E) Алғаш ы алауызды тар
3. Басты калам дерекк здері сенім негіздерін арастырған негіздер:
A) Фазилат
B) Ила2иат
C) Муташабихат
D) Нузул себептері
E) Мубхамат
4. Кaлaм іліміні атаулары:
A) 6кім беруші ілім
B) Фы 2
C) ;л-Фи 2у-л-Акбар
D) Уахиға атысты ілім
E) Таухид жəне сипаттар ілімі
5. Иман шарттарына жатпайды:
A) +ажылы жасау
B) Періштелерге иман
C) ;улиелерге сену
D) Аллаға иман
E) +%ранды жат а білу
6. Алланы субути сипаттарына жатпайды:
A) Сами
B) Хаят
C) Баас жəне Хашр
D) Мекен ету
E) К терілу
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7. Алла Тағаланы фиили сипаттарына жатпайды:
A) Бет, ж'з
B) Хидаят а (а и ат жолға) жəне адасушылы а (далалат) ж н сілтеу
C) Н%р
D) Мекен ету
E) Баас жəне Хашр
F) Тахли (жарату)
8. Алланы салби сипаттарына жатады:
A) Илм
B) Сами
C) Басар
D) Хаят
E) +адим
F) Ба и
G) Уахданият
9. Аллаға иман дегеніміз:
A) Иманны 6 шартына толы сену
B) М%хаммед пайғамбарға ғана сену
C) Алланы 99 есімініне иман
D) Алланы сабырлы екенін дəлелдейтін сипат
E) Алланы бір деп білу
F) +%ран Кəрімге ғана сену
10. Алланы затты емес сипаттары:
A) Ирада
B) Уахданиат
C) +иям бинафси2и
D) +ыдам
E) Хаят
F) Ба а
G) Сами
11. Аллаға деген иманны кəміл болуы 'шін əр м%сылман орындауы тиіс:
A) Мазхаб %стануы керек
B) ;рбір ісінде Алладан ор уы керек
C) Аллаға деген ж'ректе махаббат артуы керек
D) Алланы к ркем есімдерімен Оны шынайы тануы керек
E) +%ран жаттауы керек
F) Мазхаб %станбау керек
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12. Алланы сипаттарын теріске шығарған теолог:
A) Ахмад бин Ханбал
B) Жад бин Дирхам
C) Имам Жуайни
D) ;бу Ханифа
E) ;бу Мансур əл-Матуриди
F) ;л-Ба иллани
13. +%дайлы хабари сипаттар:
A) Хидаят а (а и ат жолға) жəне адасушылы а (далалат) ж н сілтеу
B) Уаж2 (ж'з)
C) Ирада ( алау)
D) Таним (нығмет беру) жəне тазиб (азаптау)
E) Яд ( ол)
F) Калам (с йлеу)
14. Періштелерге байланысты д%рыс аны тама:
A) ;зірейіл - уахи жеткізуші
B) Исрафил - жан алушы
C) Микаил - жан алушы
D) Жəбірейіл - 'рлеуші
E) ;зірейіл - жан алушы
F) Жəбірейіл - уахи жеткізуші
G) Микаил - 'рлеуші
15. ;2ли с'ннəт каламына байланысты д%рыс а параттар:
A) Тек ана шииттерді дінді %стану жолын арастырады
B) Ислам дініні сенімге атысты мəселелерін зерттейтін ғылым саласы
C) Хижри жыл санауы бойынша IV ғасырды басында пайда болды
D) Негізін алаушы Бухари
E) Ислам дініні бас а да діндермен ара – атынасын зерттейді
F) Фи х яғни шариғатты ғана зерттейтін ғылым саласы
G) Хижри жыл санауы бойынша IХ ғасырды басында пайда болды
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16. Матуриди к з арасы бойынша еврейлерді пайғамбарымыз М%хаммед
(с.а.у.) атысты ой-танымы:
A) Пайғамбар мен кітап екеуіні арасында байланыс жо , сонды тан да
ма ызды емес деп санады
B) Пайғамбарға еш андайда арсылы танытпады
C) 7здерінен шы паған ғалымға ғ%лама, пайғамбарға пайғамбар деп
арамады
D) «Алғаш арсы келушілерден болма дар» деген аят б%ларға айтылмаған
E) +%ранға да сенбей, ол бізді тілде жазылмаған, арабтарды пайғамбары
жəне арабтарға келген кітап деп абылдады
F) +%ранды абылдап, Тауратты ығыстырды
G) Олар пайғамбарды мойындады
17. «Пайғамбар» с зіні діни терминологиялы т%рғыдан беретін
мағынасы:
A) Адамзатты ішіндегі к'нəсіз %л
B) Сахаба
C) Мадинада туылған со ғы пайғамбар
D) Алла Тағаланы адамдар арасынан елшілік 'шін та даған %лы
E) Уахи ар ылы Алла2ты əмірлері мен тыйымдарын адамзат баласына
жеткізу міндеті ж'ктелген %лы əрі елшісі
F) Сахабалар арасынан та даған ерекше %лы
18. Ахирет к'ніні та ырыбына жатпайды:
A) +айта рлеу кезе і
B) Мункар, Накир с%ра тары
C) Мута аддимин кезе і
D) Махшар ала ы
E) А ырет к'ніне иман ету
F) Исрафил періштені Сур 'рлеуі
G) Жойылу кезе і
19. Ибадилер %станымы:
A) ;лемге ы пал ж'ргізу ажет
B) Адам % ы тары жо
C) +%лдарды іс-əрекеттері Алланы алауынан
D) Алланы бар жəне бір екендігіне сену
E) ;йелді əлеуметтік орны жо
F) +%лдарды іс-əрекеттері Алланы жаратуынан
G) Ислам теологиясын антика философиясымен байланыстыру керек
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20. «Адам рухы – абстрактілі (мужаррад) жаухар (мəн), денелік емес, бір
орынға, мекенге иелік ете алмайды жəне здігінен т%ра алады (бизатихи
аим). Адам рухы денемен бірге де, денеден б лек те емес» деген
к з арасты олдаған теолог:
A) Ба иллани
B) ;бу-л-Хузайл əл-Аллаф
C) Фахреддин Рази
D) Наззам
E) ;л-Ғазали
F) Шайх Муфид
21. Язидилерді сенімдері:
A) +%дай жəне шайтан екілігіндегі дуалисттік сенімді зороастризмнен,
танасух сенімін сабииліктен к'нге, айға жəне ж%лдыздарға %рмет
к рсетуді мажусиліктен алған
B) Сенімдік мəселелерді зерделегенде адамға с йлей алу абілетін беруі
C) Ассириялы , парсылы , христианды жəне исламды элементтермен
синтезделген
D) +%лшылы жасау стильдері здері мір с'ріп жат ан айма ты ежелгі
сенімдері мен дəст'рлеріні едəуір ы палында алған
E) Тағдырға деген сенімді мойындамайды
F) 6лкен к'нə жасағанды кəпір санамайды
G) Амал иманны бір б лшегі
22. Періштелерге сенуді адамзат а берер пайдасы:
A) Сабырсызды а бейімделеді
B) Періштеге иманны ажеттігі жо
C) Періштелерді бар екеніне иланған адам еш ашан зіні жалғыз емес
екендігін сезінеді
D) Нəпсіге ерік беріп, алағанына ол жеткізу
E) А ырет к'ні барлы амалдар айтылғанда жа сы амалыны болуы 'шін
жа сылы жасауға, %лшылы етуге тырысады
23. Мутазила мазхабы тарихына тəн емес:
A) Мутазила мазхабыны негізі Хасан əл-Басриден б лініп шы ан Уасыл
бин Ата мен Амр бин Убайд тарапынан %рылған
B) +араханды тар ар ылы мутазила мазхабы Мауереннахрға таралды
C) Аббаси халифа Мамунны заманында Мутазила мазхабы к'шейді жəне
г'лденді
D) Т%ғрыл Бейді уəзірі +ундури саяси себептермен мутазилиттерге
олдау к рсетті
E) Селж% тар уəзірі Низаму-л-Мулк Мутазиланы олдады
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24. Матуридилік к з арас:
A) ;рекеттерді хусн жəне убх деп сипатталуы оны затына (мəніне)
байланысты емес
B) +%лға тиімді, олайлы нəрсені жарату – Аллаға уəжіп (вужуб ала-л-ла2)
C) Алла Тағала – жа сылы ты да, жаманды ты да жаратушысы
D) Халифалы тек Али əулетіне ғана тиесілі
E) Со ғы пайғамбар М%хаммед емес
F) Алланы такуин сипаты жо
25. Ислам теологиясындағы менгенчерге тəн емес %станым:
A) Матуридилерді пікірі бойынша Алланы ілімі %лды та дауымен
байланысты т'рде Алланы азалдан білуі, %лды ниетін к'штемейді
B) Мутазила мен матуридияға арағанда Алланы жарат ан жəне əмір
еткен əрбір істе бір хикмет, иллат, маслахат жəне себеп бар
C) ;бу-л-Хузайл əл-Аллафты пікірі бойынша атил ( лтіруші) ма тулды
( лгенді) лтірмегенде, ма тул міндетті т'рде лмес еді
D) Мутазилиттер хусн мен убхтығы аны жəне белгілі болған
əрекеттерді уахи келмесе де а ыл иелеріне уəжіп екендігін уаттайды
E) ;2ли сунна каламшыларына арағанда ма тул ажалымен леді
F) Ашариттер саадат пен ша ауатты Алланы азали жəне %дайлы ілімі,
с здері деп аны тама жасап, %дайлы ілімде ба ытты болады деп
жазылған адамны ба ытсыз, ба ытсыз болады деп жазылған адамны
ба ытты болмайды деп есептейді
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