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 ?Kelimesinin Türkçe karşılığı nedir  العَقیدة    .1
A) Birleme B) Kolay C) İnanç
D) İmam E) Haram

 َخْیًراَجَزاك هللا  .2
İfadesinin Türkçe anlamı hangi seçenekte 
verilmiştir? 
A)  Allah hayrını versin
B)  Allah hayrımı versin
C)  Sana yemin ederim
D)  Allah şahit olsun
E)  Allah cezanı versin

 لھیك شَرإِّال هللا َوْحَده ال لَھ ال إِ  .3
Cümlesinde şirk anlamına gelen kelime 
hangisidir? 

A) یكشَر B) إِّال هللا C) لَھإِ 
D) َوْحَده E) لَھال إِ 

 ْنت األْطباقلبِ........... ا .4
Boş bırakılan yere seçenektekilerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) تَأُكل B) یَأُخذ C) یَْدُرس
D) تَْغِسل E) یَْغِسل

5.  Hangi Arapça kelimenin Türkçe karşılığında
yanlışlık vardır?
A) Cehennem -السَّقَر  
B) Duyma -الَمعاد  
C) Yol -َطریق  
D) Ahiret -اآلِخرة  
E) Yeniden dirilme - البَْعث 

 الصَّالة في َوْقتِھاالُمْسِلم .........  .6
Boş bırakılan yere seçenektekilerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) یَْقتَِصر B) یَْغِسل C) یَْحتاج
D) تَْغِسل E) یُقیم

 ُصْنَع َسفینةَعلََّمھ هللا  .7
Cümlede geçen altı çizili kelimenin cümleye 
kattığı anlam hangisidir? 
A) En güzel kıssa B) Kuş türü
C) Gemi yapımı D) Peygamber kıssaları
E) Gemiye binme

8.  "Sihirbazlar Musa'nın rabbine iman etti"
Cümlesinin Arapça karşılığı hangi seçenekte
verilmiştir?
A) فَّر موسى وقَْوُمھ 
B) موسىآَمَن فِْرَعون بَِرّبِ  
C) قِّصة َسَحرة فِْرَعونھي  
D) موسىآَمَن السََّحرة بَِرّبِ  
E)  السََّحرةَ موسى آَمَن  

أََخذَ     .9 fiilinin Muzari hali hangi seçenekte
verilmiştir? 

A) یَأُْخذُ B) أََخْذُت C) اْحفَظ
D) فَظیَحْ E) ُخْذ

 ْیُش التُّْرِكّي في الَمْعَرَكةلجَا ............   .10
Boş bırakılan yere, görsele uygun olarak hangi 
fiil getirilmelidir? 

A) َشّك
B) اْنَكَسَرت
C) اْنتََصر
D) ُرجیَخْ
E) یَْنتَِظر

 

ُسل في القرآن الَكریم    .11 َسة خَمْوَعَدد الرُّ
وِعْشرون َرُسوًال، ِمْنُھم أُلوالعَْزم، وُھْم: نوح 

د َعلَْیِھم  وإبراھیم وموسى وعیسى وُمَحمَّ
 الصَّالة والسَّالم

Paragrafa göre hangisi Ülü'l 
azm peygamberlerden birisi değildir? 
A) Hz İbrahim B) Hz Muhammed
C) Hz Adem D) Hz Nuh
E) Hz Musa
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12.  Hangi seçenektekilerin tamamı muzari fiil
(şimdiki ve geniş zaman) den oluşmaktadır?
A) یَْقَرأُ  -اِْقَرأْ  -أََكَل  
B)  یَأُخذُ  -ُكْل  -یَْبَدأُ  
C) ُ   -یَأُْكُل  -َردَّ   یَْقَرأ
D) بََدأ -یَُردُّ  - یَُشدُّ  
E) یَقَْرأُ  -یَأُخذُ  -یَُردُّ  

حیم؟ ِعْلم التَّْوحید یا واِجبھل َكتَْبت     .13  َعْبد الرَّ
Altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Okudun B) Ödev C) Yazdın
D) Yazdım E) İlim

ْفُل    .14  الُكَرةَ بِیََدْیھ........ الّطِ
Resme göre boş bırakılan yere 
hangi kelimenin getirilmesi 
uygundur? 

A) َوَضع B) تَْحكي
C) وَجَد D) َرمى
E) یَرى

 

 قِّصة نَبّي � إِْبراھیم   .15
İfadesinin Türkçe karşılığı nedir? 
 

A)  Allah'ın elçisi Hz İbrahim kıssası
B)  Hz İbrahimin ateşe atılması
C)  Allah'ın Kıssalarının en güzeli
D)  Allah'ın, Hz İbrahimi kurtarması
E)  Allah'ın elçisi Hz İbrahim

َسأَل    .16 fiilinin emir hali hangi seçenekte verilmiştir?

A) تَْسأَُل B) َسأَْلنا C) یَْسأَُل
D) نَـْسأَُل  (E اِْسأَْل

سول ھو َمن    .17 یھ بَِشْرعلهللا تَعالى إ حىأوْ الرَّ
Verilen cümlede altı çizili kelimenin cümleye 
kattığı anlam nedir? 
A) Rasül B) Emretti C) Tebliğ
D) Elçi E) Vahyetti

ْحَمن التِّْلفازَ    .18  ......... َعْبد الرَّ
Resme göre, boş bırakılan yere 
hangi kelimenin getirilmesi 
uygundur?  

A) َسقَط B) یُْبِعد C) تَْقِطف
D) اْنَكَسر E) یُشاِھد

19.  Resmi en iyi anlatan cümle hangi seçenekte
verilmiştir?

A) الطَّاِلب الِكتَاب یُقبِّل
B) ه یُقبِّل ُعثْمان یََد َجّدِ
C) نُقَبِّل ُعثْمان یََد َجّدتھ
D) ْفلَة بِاْلَحْبل تَْلعَب الّطِ
E) ْفلَة بِاْلَحْبل یَْلعَب الّطِ

د خاتَم األَْنبِیاء والُمْرَسلین   .20  َوَرسُولُنا ُمَحمَّ
Cümlesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte 
verilmiştir? 
A) Nebilerin ve Rasüllerin birincisi Rasülümüz

Muhammeddir
B)  Rasülümüz Muhammed, Nebilerin ve

Rasüllerin sonuncusudur
C)  Rasülullah, Allah'ın kulu ve elçisidir
D)  Rasülümüz Muhammed,  peygamberlerin en

üstünüdür
E)  Biz, Rasülümüz Hz Muhammed'in ümmetiyiz

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

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 


