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1.    Seçeneklerin hangisindeki fiil mazi (geçmiş 

zaman) fiildir?  
A) تَْعلَم            B) یركب            C) یمشي 
D) قَال             E) تَُصوم 

   
 

 
2.    .......... � 

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi gerekir? 

 A)   ّالنَّي 
 B)  التَّعَبُّد 
 C)  اِإلْخالص 
 D)  االْستِْسالم  
 E)  اِإلْجمال 

 
 ........... ال اِْكَراهَ في    .3

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi gerekir? 

 A)  االْستِْسالم 
 B)  الَوْقف 
 C)  التَّعَبُّد 
 D)  اإلیمان 
 E)  الِدّین 

 
4.    Hangi seçenekte bulunan fiil "Emir fiil" dir? 
 A)   َقَال 

 B)  تَْعلَم 
 C)  یَْسٰعى 
 D)   َاء  ٓجَ
 E)   ْأُْذُكر 

 
 اْقتِصادیّة في الُمْستَْقبَل َستَُحقِّق تُْرِكیا نَْھَضة     .5

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi 
geçmemektedir? 

 A)  Türkiye 
 B)  Eğitim 
 C)  Ekonomi 
 D)  Kalkınma 
 E)  Gelecekte 

 
 Kelimesinin Türkçe karşılığı اِإلْحسان    .6

aşağıdakilerden hangisidir? 
 A)  Düzenleme 
 B)  Kulluk 
 C)  Kabul etme 
 D)  İyilik 
 E)  Zorlama 
 
 اِإلْسالم أَْن ...... أَْن الَ اِلھ إّال هللا    .7

Boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? 
 A)  تْؤتِي 

 B)  تَْشَھد  
 C)  تَُصوم 
 D)   َتُْؤِمن 
 E)   ّتَُحج 

 
 ال یحتاج اإلسالم إلى اإلْكراه    .8

Cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? 
 A)  Doğruluk eğrilikten ayrılmıştır. 
 B)  İslam zorlamaya ihtiyaç duymaz. 
 C)  Dinde zorlama yoktur. 
 D)  İslam zorlamaya ihtiyaç duyar. 
 E)  Din zorlamaya ihtiyaç duymaz. 
 
اِإلْسالم أْركانُ     .9  İbaresinin Türkçe karşılığı hangi 

seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
 A)  İslamın yaşanması 
 B)  İslamın anlamı 
 C)  İslamın şartları 
 D)  İmanın şartları 
 E)  İslamın önemi 
 

10.    "Kalp ile tasdik, dil ile ikrar" ifadesinin Arapça 
yazılışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

 A)  � اِإلْسالم ھواالْستِْسالم 
 B)  التَّْصدیق بالقَْلب واِإلْقرار بالِلّسان  
 C)  ال یحتاج اإلسالم إلى اإلْكراه 
 D)  اإلیمان ھوالتَّْصدیق الجاَِزم بأْركاِن اإلیمان 
 E)  اإلیمان ھوالتَّْصدیق بالقَْلب واِإلْقرار بالِلّسان  

 

R
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 التَّْصدیق ب...........    .11
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi gerekir?  
A) التَّعَبُّد           B) اللِّسان         C) التَّْعدیل 
D) القَْلب           E) السَّْمع 

   
 

 
اإلیمان أْركانُ     .12  İbaresinin Türkçe karşılığı hangi 

seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
 A)  İslamın şartları 
 B)  İmanın önemi 
 C)  Kalp ile iman 
 D)  İmanın hakikatı 
 E)  İmanın şartları 
 
 إلنھ ِدیُن الِفْطَرة    .13

Cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? 
 A)  İslam zorlamaya ihtiyaç duymaz. 
 B)  Fıtrata göre yaşamak gerekir. 
 C)  Çünkü o fıtrat dinidir. 
 D)  Fıtratta zorlama vardır. 
 E)  O fıtrat dinidir. 
 
 َزار أَْحَمد َخاِلدا    .14

Cümlesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir? 

 A)  Halid, Ahmeti ziyaret et. 
 B)  Ahmet, Halidi ziyaret eder. 
 C)  Ahmet, Halidi ziyaret etti. 
 D)  Halit, Ahmeti ziyaret etti. 
 E)  Ahmet, Halidi ziyaret edecek. 
 
   أَْن تُْؤِمَن با � وَمالئَِكتھ وُكتُبِھ وُرُسِلھ    .15

ه  وتُْؤِمَن بااْلقََدر َخْیِره و َشّرِ
Bu cümlede imanın şartlarından hangisi 
zikredilmemiştir? 

 A)  Kadere iman 
 B)  Kitaplarına iman 
 C)  Peygamberlerine iman 
 D)  Meleklerine iman 
 E)  Ahiret gününe iman 
 
 Kelimesinin Türkçe karşılığı  التَّعَبُّد    .16

aşağıdakilerden hangisidir? 
 A)  Zorlama 
 B)  Kabul etme 
 C)  Kulluk 
 D)  İyilik 
 E)  Düzenleme 
 

ین    .17  Cümlesinin Türkçe karşılığı  ال إْكراه في الّدِ
nedir? 

 A)  Dinde zorlama yoktur. 
 B)  Zorla güzellik olmaz. 
 C)  Doğruluk eğrilikten ayrılmıştır. 
 D)  Dinde zorlama vardır. 
 E)  Din zorlamaya ihtiyaç duymaz. 
 

18.    Seçeneklerin hangisindeki fiil muzari (şimdiki 
yada geniş zaman) fiildir?  
A)  ُیَْعلَم           B)  َقَال              C)  ْقُل 
D) َزار           E) َسأَل 

   
 

 
یَْبقى اِإلنْسان ُمْؤِمنًا إِذا تََرك ُرْكنًا من أْركان     .19

 اإلیمان
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi 
geçmemektedir?  
A) Kalır                           B) Terketti 
C) Mümin                        D) İmanın şartları 
E) Zorlama 

   

 

 

 .......... اِإلْقرار    .20
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi gerekir?  
A) بالِلّسان           B) العَْقل         C) الَوْقف 
D) التَّْصدیق         E) اِإلْجمال 

   
 

 
Süre 30 dakika, her bir doğru cevap 5 puandır. 
Başarılar dilerim, Allah yardımcınız olsun…  

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 
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