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 cümlesinde altı çizili kelimeyle السَّیّاَرتان َجدیَدتان    .1

ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
 A)  Tekil bir kelimedir. 
 B)  Haber olarak kullanılmıştır. 
 C)  Çoğul bir kelimedir. 
 D)  Mübteda olarak kullanılmıştır. 
 E)  Müzekker bir kelimedir. 
 
 
 َمْدَخل إلى ِدراسة الَحدیث    .2

İfadesinin Türkçe anlamı nedir? 
 A)  Hadiste geçen kelimeler 
 B)  Peygamberin hadisleri 
 C)  Hadis dersinin önemi 
 D)  Derste bahsedilen hadis 
 E)  Hadis derslerine giriş 
 
 
 التّالي قَِدَم اثنا عشر َرُجًال في َموسم الَحّجِ     .3

Altı çizili kelimeler hangi sorunun cevabı olabilir? 
 A)  أین B)  َمْن C)  لماذا 

 D)  متى E)  ماذا  

 
 
 
4.    Resmi en iyi anlatan cümle hangi seçenekte 

bulunmaktadır? 

A) الَحماَمةُ یَْكتُب 
B)  ُالسَّفینَة تَِطیر 
C)  ُالفَتَى یَْلعَب 
D)  ُالَحماَمةُ یَِطیر 
E)  ُالَحماَمةُ تَِطیر 

    

 

 
 
 
 ِسیَرةُ النَّبِّيِ (ص) قَْبَل الِھْجَرة    .5

İfadesinin Türkçe karşılığı nedir? 
 A)  Hicretten sonra Peygamber'in (sav) hayatı 
 B)  Peygamberimizin hicretleri 
 C)  Hicretten önce Peygamber'in (sav) hayatı 
 D)  Peygamberlerimizin hayatı 
 E)  Peygamberimizin (sav) hicreti 

 
 أَْنواع الَحدیث باْعتِبار القَبول    .6

İfadesinin Türkçe karşılığı nedir? 
 A)  Kabul bakımından Hadisin önemi 
 B)  Hadis öğrenmenin faydaları 
 C)  Hadis ıstılahları ilmi 
 D)  Kabul bakımından Hadis dersleri 
 E)  Kabul bakımından Hadis çeşitleri 
 
 اِْنتشرْت .......... في أَْرض العََربِ     .7

Boş bırakılan yere hangi kelimenin getirilmesi 
uygundur? 

 A) ر ِحراء غا  B)  أَْسلََم 
 C)  بَلََغ D)  ِعْنَدما 
 E) الَوثَنِیّة    

 
اوي    .8  ?ibaresinin anlamı nedir ُشُروط الرَّ
 A)  Hadis rivayeti 
 B)  Ravinin güvenilirliği 
 C)  Ravinin şartları 
 D)  Hadis ravileri 
 E)  Hadisin ravisi 
 
ّریّة    .9  ?İbaresinin Türkçe karşılığı nedir الدَّْعوة الّسِ
 A)  Davet öncesi 
 B)  Davet edilenler 
 C)  Gizli davet 
 D)  Davet sonrası 
 E)  Açıktan davet 
 
 ٍء َدَعا النَّبِّي (ص) النَّاَس؟شَيإلَى أيِّ     .10

Sorusunun cevabı hangi seçenekte 
bulunmaktadır? 

 A)  إلى الَوثَنِیَِّة B)  ِمن الَمَواِلي 
 C)  َجاِل  إلى التَّْوِحیِد  (D ِمن الِرّ
 E)  ھ   إلى َعِمّ

 
11.    "Biz yazıyoruz" demek istediğimizde   ََكتَب fiilinin 

hangi halini kullanmamız gerekir? 
 A)  َكتَْبنَا B)  أَْكتُُب C)  نَْكتُُب 

 D)  یَْكتُُب E)  یَْكتُبُوَن  
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12.    Arapça kelimelerden hangisinin Türkçe karşılığı 
yanlıştır? 

 A)   الَحقیقة- Gerçek dışı 
 B)   الَمْرِویَّات- Rivayet edilenler 
 C)   الَجْرح- Yaralama 
 D)   القَواِعد- Kurallar 
 E)   الَمْقبول- Kabul edilen 

 
 عن َدْعَوتھ تَأْجیل اِإلْعالن اْختار هللا ِلنَّبِیّھ    .13

Altı çizili ibarenin cümleye kattığı anlam nedir? 
 A)  İlanın ertelenmesi 
 B)  Davetin ilanı 
 C)  Peygambere davet 
 D)  İlanın açıklanması 
 E)  Peygamberin daveti 
 
 
 
14.   Resme en uygun olan cümle hangi 
seçenektedir? 

A) ُجُل الكتاب   یَْرفَع الرَّ
B)  َُجُل األَثْقَال   یَْرفَع الرَّ
C)  َُجُل األَثْقَال  نَْرفَع الرَّ
D)  َیْرفَع البِْنت األَثْقَال  
E) ُجُل السَّیّارة   یَْرفَع الرَّ

 
 
 
 بَْعُضُھم بَْعًضا فكان الصَّحابَة الِكرام یَُوثِّقُ     .15

Altı çizili ifadenin Türkçe karşılığı nedir? 
 A)  Hepimiz 

 B)  Sahabe-i kiram 
 C)  Birbirimize 
 D)  Birbirine 
 E)  Kendi kendine 
 
 
16.    Arapça - Türkçe kelime eşleştirmelerinden 

hangisinde yanlışlık vardır? 
 A)   الشَّمس- Güneş 

 B)   َكبِیر- Uzun 
 C)   ُمْزِھرة- Çiçekli 
 D)   العَلَم- Bayrak 
 E)   حصان- At 

 

 والتَّْعدیلُ  -ُمْنذ  -َظَھر  -اِإلْسالِم  -َصْدِر  -الَجْرُح     .17
Karışık olarak verilen kelimelerden oluşan 
anlamlı ve kurallı cümle hangi seçenekte 
bulunmaktadır? 

 A)   َِصْدرِ  الَجْرُح والتَّْعدیُل ُمْنذ َظَھر اِإلْسالم 
 B)   َِظَھر الَجْرُح والتَّْعدیُل ُمْنذ َصْدِر اِإلْسالم 
 C)  الَجْرُح والتَّْعدیُل َصْدِر اِإلْسالمِ  َظَھر ُمْنذ 
 D)  اِإلْسالمِ  الَجْرُح والتَّْعدیُل ُمْنذ َصْدِر َظَھر 
 E)  والتَّْعدیلُ  َظَھر َصْدِر اِإلْسالمِ  الَجْرُح ُمْنذ 

 
 العُثَْمانِیُّون فَتَحوا أوُربَّا الشَّْرقِیَّة    .18

Cümlesiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 

 A)  Fiil cümlesidir 
 B)  Birinci kelime mübtedadır 
 C)  Faili ilk kelimedir 
 D)  İkinci kelime haberdir 
 E)  Fiili ikinci kelimedir 
 
َرت قَُریٌش     .19  بَني ھاِشم وبَني الُمطَِّلب ُمقاَطعةَ قَرَّ

Altı çizili kelimenin Türkçe karşılığı nedir? 
 A) Mahalle  B) Boykot  C) Davet  

 D) Hicret  E) Zulüm   

 
 ِعْلٌم ُمْصَطلح الَحدیث ویَُسمَّى    .20

Altı çizili kelimenin cümle içindeki anlamı nedir? 
A) İsimlendirilir     B) İnceliyor       C) Hadis ıstılahları 
D) Rivayet edilir   E) Rivayet etti 
  
Süre 40 dakika, her bir doğru cevap 5 puandır. 
Başarılar dilerim, Allah yardımcınız olsun…  

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 

 
 

 
 

 


