“En değerli kazanç, kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır.” Hadis-i Şerif
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1. Verilen ifadelerden hangisi İslam
düşüncesine göre yanlıştır?

اﻟ ُﻣؤْ ِﻣﻧون ﺻﺎدِﻗون ﻓﻲ إﯾ َﻣﺎ ِﻧ ِﮭم
B) ﮭﺎ آﺧَر
ً اﻟ ُﻣ ْﺷ ِرﻛون ﯾَ ْﺟﻌَﻠون ﻣﻊ ﷲ إﻟ
C) ﺣون ﺑِﻧُزول اﻟﻘُرآن
ُ اﻟ ُﻣؤْ ِﻣﻧون ﯾَ ْﻔ َر
D) رض ھم اﻟ ُﻣؤْ ِﻣﻧون
َ اﻟَّﺬﯾن ﻓﻲ ﻗُﻠُو ِﺑ ِﮭم َﻣ
E) ﻛ ْﻔر
ُ ﯾُﺨْي اﻟ ُﻣﻧﺎ ِﻓﻘون اﻟ

Seçeneklerden hangisi Hadis-i Şerifte
geçmemektedir?
A) Kur'an
B) Okuyun
C) Şefaatçi
D) Gelir
E) Öğreten

A)

8. Fiil-mastar eşleştirmelerinin hangisinde hata
yapılmıştır?
A)

ﻲ ﺑِﺎﻟﺗﱠد ِْرﯾﺞ
ّ ﻧَزَ ل اﻟﻘُرآن اﻟ َﻛرﯾم ﻋﻠﻰ ﻟﻧﱠﺑ

2.

C)

Kur'an'ın nasıl indirildiğinin cevabı, verilen
cümledeki hangi kelimede yer almaktadır?
A)
D)

ﻲ
ّ ﻟﻧﱠﺑ
ﺑِﺎﻟﺗﱠد ِْرﯾﺞ

B)
E)

ﻲ
ّ ﻋﻠﻰ ﻟﻧﱠﺑ
ﻧَزَ ل

C)

E)

اﻟﻘُرآن

ْ
ﻲ ھو ﻣﺎ ﻧَزَ َل ﻗَ ْﺑ َل اﻟ ِﮭ ْﺟ َرة
ّ ﻓﺎﻟ َﻣ ِ ّﻛ

3.

ﺳم ُﻣ َﺣ ﱠﻣد
َ َر
B) رة
َ أ َ َﻛل أ َﺣْﻤَد زَ ْھ
C) رة
َ َر
َ ﺳ َﻣت أ َﺣْﻤَد زَ ْھ
D) ﱠﺎرة
َ ﺳم زَ ْﯾﻧَب
َ َر
َ ﺳﯾ
ﺳ َم ﱠ
َ اﻟطﺎ ِﻟب
E) طﻌَﺎﻣﺎ
َ َر

10. Resmi en iyi anlatan cümle hangisidir?
A) أَﺑﺎھﻣﺎ

Altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam nedir?
A) Sabitlemek B) Faydalanmak C) Açıklama
D) Parça parça E) İniyor

ﺳﻧﺔ
َ ...... ﻧَزَ ل اﻟﻘُرآن ُﻣﻧَ ﱠﺟ ًﻣﺎ ﻓﻲ

Boş bırakılan yerin seçeneklerden hangisiyle
tamamlanması gerekir?
A)
C)
E)

راﺣل
ِ َﻣ
ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟو ْﺣﻲ
َ ُﻛﺗّﺎب

D)

 اﻟ ِﻧّﻔﺎق- َﻧَﺎﻓﻖ
 اﻟﺗ ﱠ ْو ِﺣﯾد- َو ﱠﺣد

Aşamalar - راﺣل
ِ َﻣ
B) Yeni - ﺟدﯾد
َ
C) Kaydetme - َﻣﺷورة
D) Hafızlar - ﺣﻔّﺎظ
ُ
E) Son -ﺧَﺎﺗ َم

اﻟر ُﺟل
ﯾُﺳﺎ ِﻋد ﱠ
B) اﻟوﻟَدان ﻗَﻠَ َﻣﯾْن
َ اِ ْﺷﺗ ََري
C) اﻟوﻟَدان أَﺑﺎھﻣﺎ
َ ﯾُﺳﺎ ِﻋد
D) اﻟوﻟَدان أَﺑﺎھﻣﺎ
َ
َ ﯾر ْﻓ َﻊ
E) اﻟوﻟَدان أَﺑﺎھﻣﺎ
َ ﯾَ ْرﻓَ ُﻊ

ﻲ وﻗُﻠوب اﻟ ُﻣؤْ ِﻣﻧﯾن
ّ  ﺗ َﺛْﺑﯾﺗًﺎ ِﻟﻘَ ْﻠب اﻟﻧﱠ،ﻧَزَ ل اﻟﻘُرآن ُﻣﻔَ ﱠرﻗًﺎ

6.

B)

A)

4. Resmi en iyi anlatan cümle hangi seçenekte
verilmiştir?
A) رة
َ زَ ْھ

اﻹ ْﻗ َرار
ِ - أَﻗَ ّر
اﻹﯾﻣﺎن
ِ - آ َﻣن
 اﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠم- أ ْﺳﻠَم

9. Arapça - Türkçe eşleştirmelerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?

Altı çizili ibareye bakarak hangi soruya cevap
bulabiliriz?
A) Kim
B) Nasıl
C) Nerede
D) Ne zaman
E) Niçin

5.

ﺻﺣﺎ ِﺑ ِﮫ
َ ا ْﻗ َرؤُ ا اﻟﻘُ ْرآنَ ﻓﺈِﻧﱠﮫُ ﯾَﺄْﺗﻲ ﯾَ ْوم اﻟﻘﯾﺎﻣ ِﺔ
ْ ﺷ ِﻔﯾﻌﺎ ً ﻷ

7.

B)
D)

ﺛَﻼث و ِﻋ ْﺷرﯾن
ﻋ ْﮭ ُد اﻟﻧﱡﺑُ ﱠوة
َ

11.

ﻋﻠوم اﻟﻘُرآن اﻟ َﻛرﯾم
ُ َﻣ ْدﺧَل إﻟﻰ

İfadesinin doğru anlamı hangi
seçenekte verilmiştir?
A) Kur'an öğrenmenin önemi
B) Kur'an-ı Kerim'in tarihi
C) Kur'an-ı Kerim ilimleri
D) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
E) Kur'an-ı Kerim ilimlerine giriş
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12.

ْ  ﻛﺎﻧو ﻋﻠﻰ َد َرﺟﺔ ﻋﺎ ِﻟﯾﺔ ﻣن......... ﺳﻼطﯾن
اﻻﻟﺗِزام
اﻟ ﱠ

ْ َ أ- ﻲ
ﻲ
ْ ا
ّ  اﻟ َﻣ ِ ّﻛ-  اﻟﻌُﻠَﻣﺎء- طﻠَﻘَﮫ
ّ ِ واﻟ َﻣ َدﻧ- ﺻ ِطﻼح

Boş bırakılan yere seçeneklerin hangisi
getirilmelidir?

Karışık olarak verilen kelimelerden oluşan
anlamlı cümle hangi seçenekte verilmiştir?

A)

A)

D)

اﻟ َﻣ ْﺣﻣوﻟﺔ
اﻟﻌُﻠَﻣﺎء

B)
E)

اﻟﻌُﺛْﻣﺎﻧﯾّون
ﱠ
اﻟطﯾِّﺑﺎت

C)

اﻟﻘُ ْرآﻧﯾّﺔ

13. Hangi seçenekte yer alan ifade, imanın
şartlarıyla ilgili itikadi küfür grubuna girer?

اﻟ َﺣ ِﻠف ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺷﯾْطﺎن
B) اﻵﺧر
ِ ِإ ْﻧﻛﺎراﻟﯾَ ْوم
C) ﺳﺟود ِﻟﻠﻧّﺎر
اﻟ ﱡ
D) اﻟﺬَّﺑْﺢ ِﻟﻠﺗﱠﻣﺎﺛﯾل
E) ﺳل
َ
ُ اﻟر
ﺷﺗْم أ َﺣد ﱡ
A)

A)
C)
E)

İfadesinin Türkçe karşılığı nedir?
A) İman bakımından insanların durumları
B) Müminlerin inancı
C) İnsanların inancının durması
D) İnanç çeşitleri
E) İnsanların iman etmesi

ِﻋ ْﻠم أﺳْﺑﺎب اﻟﻧﱡزول

15.

İfadesinin anlamı nedir?
A) Nüzul sebepleri
C) Müminlerin kalpleri
E) Hüküm çıkartma

ْ َ ﻲ اﻟﻌُﻠَﻣﺎء أ
طﻠَﻘَﮫ
ْ ا
ّ ِﻲ واﻟ َﻣ َدﻧ
ّ ﺻ ِطﻼح اﻟ َﻣ ِ ّﻛ
ْ َﻲ أ
B) طﻼح اﻟﻌُﻠَﻣﺎء
ِ ﺻ
ْ ﻲا
ّ ِطﻠَﻘَﮫ واﻟ َﻣ َدﻧ
ّ اﻟ َﻣ ِ ّﻛ
ْ َ ﺻ ِطﻼح أ
C) طﻠَﻘَﮫ اﻟﻌُﻠَﻣﺎء
ْ ﻲا
ّ ِﻲ واﻟ َﻣ َدﻧ
ّ اﻟ َﻣ ِ ّﻛ
ْ َ ﺻ ِطﻼح أ
D) ﻲ اﻟﻌُﻠَﻣﺎء
ْ ﻲا
ّ ِطﻠَﻘَﮫ واﻟ َﻣ َدﻧ
ّ اﻟ َﻣ ِ ّﻛ
ْ َ ﺻ ِطﻼح أ
E) ﻲ
ْ ﻲا
ّ طﻠَﻘَﮫ اﻟﻌُﻠَﻣﺎء اﻟ َﻣ ِ ّﻛ
ّ ِواﻟ َﻣ َدﻧ
19. "Kur'an'ın toplanması" ifadesinin Arapça
karşılığı hangi seçenekte bulunmaktadır?

َﻣ ْو ِﻗف اﻟﻧّﺎس ﻣن اﻹﯾﻣﺎن

14.

B) Nüzul sebepleri ilmi
D) Ayetlerin nüzulü

16. Arapça tamlamaların hangisinin anlamı yanlış
verilmiştir?

Binanın kapısı - ب
ِ ِﻣ ْﻔﺗﺎ ُح اﻟﺒا
B) Ayetlerin çoğu - ﻛﺛر اﻵﯾﺎت
ْ َأ
C) Müminlerin kalpleri - ﻗُﻠوب اﻟ ُﻣؤْ ِﻣﻧﯾن
D) Ayetlerin açıklaması - ﺗ َ ْﻔﺳﯾر اﻵﯾﺎت
E) Kur’an’ın anlaşılması - ﻓَ ْﮭم اﻟﻘُرآن
A)

17.

18.

َاﻟرا ِﻛﻌِﯾن
ْ َﯾﺎ َﻣ ْر َﯾ ُم ا ْﻗﻧُ ِﺗﻲ ِﻟ َر ِﺑّ ِك َوا ْﺳ ُﺟدِي َو
ار َﻛ ِﻌﻲ َﻣ َﻊ ﱠ

Âl-i İmrân Suresinde geçen bu ayette kaç tane
"Emir fiil" bulunmaktadır?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
E) 1

َﺟ ْﻣ ُﻊ اﻟﻘُرآن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘُرآن
اﻟﻘُرآن اﻟ َﻛرﯾم

B)
D)

ﺗ َ ْﻔ ِﺳﯾر ﻟﻘُرآن
ُﺣﻔﱠﺎظ ﻟﻘُرآن

20. Hangi seçenekte kelimenin tekil, ikil ve çoğul
halleriyle ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 ﻟَ ْوﺣﺗون-  ﻟَ ْوﺣﺗﺎن- ﻟَ ْوﺣﺔ
ُ - طﺎ ِﻟﺑﺎن
َ - طﺎ ِﻟب
َ
B) ط ﱠﻼب
C) ﺣﻔﱠﺎظ
ُ -  ﺣﺎﻓِظﺎن- ﺣﺎﻓِظ
D) ﺷﺟﺎر
ْ َ  أ- ﺷ َﺟرﺗﺎن
َ - ﺷ َﺟرة
َ
E)  ھ ََواﺗِف-  ھَﺎ ِﺗﻔﺎن- ھَﺎﺗِف
A)

Süre 40 dakika, her bir doğru cevap 5 puandır.
Başarılar dilerim, Allah yardımcınız olsun…
Ramazan SU
Arapça Öğretmeni

