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1.  Arapça ve Türkçe eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A) Gerekir -ال بُدَّ  
B) Dedi -قال  
C) Açıkladı -بَیَّن  
D) Temsil ediyor -َحدََّث  
E) Açıklıyor -یَُوِضّح  

2.  Eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Hediye -الِھدایة  
B) İsyan etme -الِعصیان  
C) Şirk -الّشرك  
D) Sapıklık -الضَّالل  
E) Günahkarlık -الفُسوق  

3.  Seçeneklerdeki Arapça ve Türkçe
eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık vardır?
A) Açıklama -التَّْفسیر  
B) Derleme -التَّْدوین  
C) Aciz bırakan -  الُمْعِجز 
D) İndirilmiş -ُمْصَطلَح  
E) Aktarılan -الَمْنقول  

4. Resmi en iyi anlatan cümle hangi seçenekte
verilmiştir?

A) یََدْیھ َعاِلیًا یَْرفَُع البِْنتان
B) َعاِلیًا یَْرفَُع َزْینَب قَلََمْین
C) اِْشتََرْت أْحَمد یََدْیھ َوْرًدا
D) تَْرفَُع أْحَمد یََدْیھا َعاِلیًا
E) یَْرفَُع أْحَمد یََدْیھ َعاِلیًا

تَتََحدَّث اآلیات عن اإلیمان بِالقََدر .5
Cümlesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir? 
A)  Hadislerde kadere imandan bahsediliyor
B)  Kadere imanın öneminden bahsediliyor
C)  Ayetler kadere imandan bahsediyor
D)  Ayette imanın şartları anlatılıyor
E)  Kadere iman ayetlerde yazıyor

 Tamlamasının Türkçe karşılığı العََمل الّصاِلح    .6
nedir? 
A) Hakiki amel B) Amelin hakikati
C) İmanın şubeleri D) Salih amel
E) Salihin amelleri

 األْخالق ُجْزء من اِإلیمان .7
Cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? 
A)  Ahlak olmadan iman olmaz.
B)  İmanın şubelerinin en üstünü ahlaktır.
C)  Ahlak imanın bir parçasıdır.
D)  İman yetmiş küsur şubedir.
E)  Ahlak müminlerin sıfatlarındandır.

 َكالم رائع. إِنَّھ یَُمثِّل الجانِب العََمِلّي ِلإلیمان    .8
Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi 
geçmemektedir? 
A) Söz B) Harika C) Küsur
D) İman E) Ameli

9.  اِإلیمان -شُعْبَة  -و  -بِْضع  -َسْبعون 
Kelimelerinden oluşan anlamlı cümle hangi 
seçenekte verilmiştir? 
A)  اِإلیمان بِْضع َسْبعون ُشْعبَة و 
B) اِإلیمان بِْضع و َسبْعون ُشْعبَة 
C) اِإلیمان بِْضع و شُعْبَة َسْبعون 
D) َسْبعون اِإلیمان بِْضع و ُشْعبَة 
 E)  َسبْعون ُشْعبَة بِْضع و اِإلیمان 

 القُرآن وَعلََّمھ َمْن تَعَلَّمَخْیُركم    .10
Hadîs-i Şerifte altı çizili kelimenin cümleye 
kattığı anlam hangisidir? 
A) Öğreten B) Okul C) Hayırlınız
D) Öğrenen E) Kur'an

11.  Karşısında bulunan iki öğrencisinden yazı
yazmalarını isteyecek olan öğretmen hangi emir
ifadesini kullanır?

A) اُْكتُبِي B) اُْكتُبَا C) اُْكتُْب
D) اُْكتُبُو E) اُْكتُْبَن
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 یَْدُرُس العُلوم الُمتَِّصلة باْلقُرآن الَكریم   .12
Cümlesinde "incelemek, araştırmak" 
anlamlarına gelen kelime hangisidir? 

A) الَكریم B) العُلوم  (C الُمتَِّصلة
D) یَْدُرُس  (E باْلقُرآن

 َحقیقة اإلیمان   .13
Tamlamasının Türkçe karşılığı nedir? 
A) İslam ve iman B) İslamın şartları
C) Taklidi iman D) İmanın şartları
E) İmanın hakikatı

 وأَْنواُعھا الُمَكفِّرات   .14
İfadesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte yer 
almaktadır? 
A)  Namaza saldırmak
B)  Dini yükümlülükler
C)  Küfre götürenler ve çeşitleri
D)  Mushafı küçümsemek
E)  İslam şeriatı

15. "İtikadi küfre götürenler" ifadesinin Arapça
karşılığı hangi seçenekte yer almaktadır?
A) الُمَكِفّرات القَْو ِلیَّة
B) الُمَكِفّرات االْعتِقَاِدیَّة
C) إِھانة الُمْصحف
D) الُمَكِفّرات الِفْعِلیَّة
E) الدَّْعوة الى الُكْفر

 العُلُوم الشَّْرِعیَّة   .16
Tamlamasının anlamı nedir? 
A) Dini hükümler B) Kur'an ilimleri
C) Şerî deliller D) İlgili ilimler
E) Şerî ilimler

17.  Fiil-mastar eşleştirmelerinden hangisinde
yanlışlık vardır?
A) النِّفاق -یُنَافِق  
B) الُمْسِلم -یُْسِلُم  
C) اْإلْشراك -یُْشِرُك  
D) ُد   التَّْوِحید -یَُوّحِ
E) اْإلیَمان -یُْؤِمُن  

 ...... َحَسن األْرض   .18
Resme göre boş bırakılan yere hangi kelimenin 
gelmesi uygundur? 

A) یَْحِفر
B) یَْنُظر
C) یَْحِفران
D) تَْكتُب
E) یَْنِزل

 

19.  Resmi en iyi anlatan cümle hangi seçenekte
verilmiştir?

A) ھ َقدَّم االبن َھدیّة ِألِمّ
B) ھ قَدََّمتْ  االبن َھدیّة ِألِمّ
C) ھ أََكل االبن َھدیّة ِألِمّ
D) ھ قَدَّم االبن َزْھَرة ِألِمّ
E) قَدَّم االبن َھدیّة ِألبیھ

 َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلبَاِطُل""   .20
Ayet-i Kerimenin Türkçe karşılığı nedir? 
A)  Hiç şüphesiz batıl yok olucudur
B)  .... o gün, batılda olanlar hüsrana

uğrayacaklardır. 
C)  De ki: "Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti...." 
D)  Doğruya karşılık sapıklığı satın alanlar işte

onlardır.
E)  Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur

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