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KİTAPÇIĞI

4. Aşağıdaki parçanın en uygun Türkçe karşılığını
bulunuz.

Sınav süresi 90 dakikadır.

 ﻓﻘﺪ ﲨﻊ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ وﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﻛﻞ اﻧﻮاع،ﻳﻌﺘﱪ اﳉﺎﺣﻆ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷدﺑﺎء
 وﻗﺪ أﻟّﻒ ﻛﺘﺒﺎ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻫﻨﺪﻳﺔ وﻓﺎرﺳﻴﺔ وﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ

1. Aşağıdaki parçadan hangisi çıkarılamaz?

.ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ

 ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ. ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻫﻮ وﻃﲏ اﻷول.أﻧﺎ أﻋﺘﱪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻃﲏ أﻳﻀﺎ

A. Cahız edebiyatçıların büyüklerinden sayılır.
Kitaplarında
ve
makalelerinde
kendi
dönemindeki Arapça, Hintce, Farsça ve Yunanca
bütün kültür ve bilgiyi toplamıştır. Sosyal,
kültürel ve edebi konularda kitaplar yazmıştır.
B. Cahız
edebiyatçıların
en
büyüğüdür.
Kitaplarında
ve
makalelerinde
kendi
dönemindeki Arapça, Hintce, Farsça ve Yunanca
bütün kültür ve bilgiyi toplamıştır. Sosyal,
kültürel ve edebi konularda kitaplar yazmıştır.
C. Cahız edebiyatçıların en büyüklerinden sayılır.
Kitaplarında
ve
makalelerinde
kendi
dönemindeki Arapça, Hintce, Farsça ve Yunanca
bütün kültür ve bilgi türlerini toplamıştır.
Sosyal, kültürel ve edebi konularda kitaplar
yazmıştır.
D. Cahız edebiyatçıların en büyüklerinden sayılır.
Kitaplarında
ve
makalelerinde
kendi
dönemindeki Arapça, Hintce, Farsça ve Yunanca
bütün kültür ve bilgiyi toplamıştır. Sosyal,
kültürel ve edebi konularda kitaplar yazmıştır.

 وﱂ أرﻛﺐ اﻟﻄﺎﺋﺮة. أﻧﺎ ﺳﺄﺳﺎﻓﺮ اﱃ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة.اﺳﻼم أﺑﺎد واﻟﺮﻳﺎض
 ﰲ اﳌﻮﻋﺪ اﶈﺪد ذﻫﺒﺖ اﱃ. إﻧﲏ ﺧﺎﺋﻒ ﻟﺴﻔﺮي ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة.ﰲ ﺣﻴﺎﰐ
.ﻣﺘﺄﺧﺮا
ّ اﳌﻄﺎر
A. Uçağa ilk kez binecektir
B. Metindeki şahıs Suudludur.
C. Metindeki şahıs uçak yolculuğundan
korkmaktadır.
D. Metindeki şahıs İslamabad ile Riyad arasında bir
fark görmemektedir.

2. Boşluklara hangi harfi cerler gelmelidir?
1- اﳉﺎﺋﺰِة... ﺷﻜﺮ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻓﺎز
2- رﺿﺎء رﺑﻪ.... ﳛﺮص اﳌﺴﻠﻢ
3- اﻟﻜﻌﺒﺔ وﺣﻔﻈﻬﺎ.... ﺑﺎرك اﷲ
A. 1-  ب2-  ﻋﻠﻰ3-ﰲ
B. 1-  إﱃ2-  ب3-ﻣﻦ
C. 1-  ﻣﻊ2-  إﱃ3-ﻋﻠﻰ

5. Aşağıdaki cümleyi uygun şekilde tamamlayan

D. 1-  ﰲ2-  ﻋﻠﻰ3-ب

ifadeyi bulunuz.

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻟﻐﺔ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وُﻛﺘﺒﺖ ﻬﺑﺎ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم
..................... واﻟﻔﻨﻮن
A. وﺳﺘَﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻷﻧﺴﺎﱐ
B. ﻛﻤﺎ أ ّن اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺮدات
C. ِﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺗﺖ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ
D. ﺑﻞ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺣﺪة ﳒﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻣﻴﺔ

3. Aşağıdaki cümleyi uygun şekilde tamamlayan
ifadeyi bulunuz.

ﺼﺤﻒ
اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ أﺣﺴﻦ أﻧﻮاع اﳍﻮاﻳﺎت ﻓﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻘﺼﺺ واﻟ ﱡ
............
A. إن اﳍﻮاﻳﺔ ﳍﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻈﻴﻤﺔ
B. ﺗﺰﻳﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ
C. ﺻ ْﻌﺒًﺎ
َ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪﻩ
D. ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻋﻄﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮع
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6. Metne göre hangi şıktaki bilgi yanlıştır?

8. Verilen Arapça cümleye anlamca en yakın
Türkçe cümleyi bulunuz.

 وﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ،وﺻﻞ اﻻﺳﺘﺎذ اﱃ اﻟﺼﻒ وأﺧﺮج ورﻗﺎ ووﺿﻌﻪ أﻣﺎﻣﻪ
 وﻋﻨﺪﻣﺎ رأى ﰲ اﻟﺼﻒ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻗﺎل،اﻟﻜﻼم رﻓﻊ رأﺳﻪ وﻧﻈﺮ أﻣﺎﻣﻪ
 أﻇﻨﻜﻤﺎ ﺳﺘﻔﻬﻤﺎن ﻛﻞ أﻓﻜﺎري ﰲ، أﺷﻜﺮﻛﻤﺎ ﺣﺒﻜﻤﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ:ﳍﻤﺎ
. ﻛْﻨﺖ أرﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺜﻠﻜﻤﺎ،ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع

ِ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ِﻣ ْﻦ
ﻟﻀﻴﻮﻓﻬﻢ ﱠ
ُ ﻌﺮب اﳉﺎﻫﻠـﻴﱡﻮن ﻳﻘ ّﺪﻣﻮن
ُ ﻛﺎن اﻟ
ٍ
.ﺴﺎﻋ َﺪ َﻬﺗﻢ ﰲ اﳊﺮب
َ ﻒ ُﻣ
ُ اﻟﻀﻴ
َ ُﻣ
ْ ﺴﺎﻋﺪات ﺣﱴ ﻟﻮ ﻃَﻠَﺐ

A. Cahiliye Arapları, konukları için ellerinden gelen
her türlü yardımı yaparlardı. Hatta savaş konusunda
yardım istese bile.
B. Cahiliye Arapları, savaş dâhil ellerinden gelen
her türlü yardımı konuklarına sundukları için
cömertlikle meşhur olmuşlardı.
C. Cahiliye Arapları, konukları için ellerinden gelen
her şeyi yaparlar ve onları savaşta yalnız
bırakmazlardı.
D. Cahiliye Arapları, konukları onlardan savaş
konusunda yardım istediğinde bundan çekinmezler
ve ellerinden gelen her şeyi ortaya koyarlardı.

A. Hoca sözüne başlamadan önce sağına soluna
bakmıştır.
B. Sınıfta yalnızca iki öğrenci vardır.
C. Hoca ilmi sevdikleri için ikisine teşekkür
etmiştir.
D. Hoca diğer öğrencilerin de o ikisi gibi olmasını
istemektedir.

7. Aşağıdaki parçanın en uygun Türkçe karşılığını

9. Türkçe paragrafın en yakın Arapça karşılığı

bulunuz.

hangisidir?

ﺻﺢ وﻻﺑﺪ ﻟﻚ ﻣﻦ
ّ ي اﻟﱰﲨﺔ أ
ّ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﲣﺘﺎر أ

“Nasreddin Hoca cevap verdi: Yazımı benden
başkası okuyamaz, bir mektup yazdığımda benim
onu okumam gerekir ki içindeki anlaşılsın.”

ﻣﻌﺮﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﰲ ﻟﻐﺘﻚ اﻷم ﻟﺘﻌﺮف اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ
.اﳌﺮادﻓﺎت

A. Hangi tercümenin daha doğru olduğunu seçmek
sana zor olacaktır. Senin Eş anlamlı (müradif)
kelimeler arasındaki farkları bilmen için yabancı
dilde ve kendi anadilinde iyi bir bilgiye sahip
olman gerekir.
B. Hangi tercümenin daha doğru olduğunu seçmek
sana zor olacaktır. Senin Eş anlamlı (müradif)
kelimeler arasındaki farkları bilmen için yabancı
dilde ve kendi anadilinde geniş bir bilgiye sahip
olman gerekir.
C. Hangi tercümenin daha doğru olduğunu anlamak
sana zor olacaktır. Senin Eş anlamlı (müradif)
kelimeler arasındaki farkları kavraman için
yabancı dilde ve kendi anadilinde geniş bir
bilgiye sahip olman gerekir.
D. Hangi tercümenin daha doğru olduğunu seçmek
sana zor olacaktır. Senin Eş anlamlı (müradif)
kelimeler arasındaki farkları bilmen için hem
yabancı dilde ve hem de kendi anadilinde geniş
bir bilgiye ve kültüre sahip olman gerekir.

 ﻓﺈذا ﻛﺘﺒﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻻ، إن ﺧﻄّﻲ ﻻ ﻳﻘﺮؤﻩ اﻟﻨﺎس: ﻓﺄﺟﺎب ﺟﺤﺎ.A
.ﻋﻠﻲ أن أﻗﺮأﻩ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
ّ
ّ ﺑﺪ

 ﻓﺈذا ﻛﺘﺒﺖ رﺳﺎﻟﺔ، إن ﻛﺘﺎﰊ ﻻ ﻳﻘﺮؤﻩ أﺣﺪ ﻏﲑي: ﻓﺄﺟﺎب ﺟﺤﺎ.B
.اﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﺮأﻫﺎ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻓﺈذا ﻛﺘﺒﺖ، إن ﺧﻄّﻲ ﻻ ﻳﻘﺮؤﻩ أﺣﺪ ﻏﲑي: ﻓﺄﺟﺎب ﺟﺤﺎ.C
.ﻋﻠﻲ أن أﻗﺮأﻫﺎ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ّ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﺐ

 ﻓﺈذا ﻛﺘﺒﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎ، إن ﻛﺘﺎﺑﱵ ﻻ ﻳﻘﺮؤﻫﺎ ﻏﲑي: ﻓﺄﺟﺎب ﺟﺤﺎ.D
.ﻋﻠﻲ أن أﻗﺮأﻩ ﰒ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ّ وﺟﺐ

10. Seçili kelimenin eş anlamlısı hangisidir?

اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﻮاد دراﺳﻴﺔ
A. ﻗﺮاﺋﻴﺔ
B. ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
C. ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ
D. ﺣﺪﻳﺜﺔ
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13. Verilen Arapça cümleye anlamca en yakın

11. Aşağıdaki paragrafın en yakın Türkçe’si

Türkçe cümleyi bulunuz.

hangisidir?

اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻼ ﺑُ ّﺪ أن ُﲤﺎرس
ﺰور
َ َإذا أردت أن ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎةً ﺳﻌﻴﺪة دون أن ﺗ
َ
.اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم

 وﲣﺮج.ﻓﺘﺢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ
ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﳊﻘﻮق رﺟﺎل ﻳﻔﻬﻤﻮن ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﱏ واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

A. Düzenli spor yapmak, mutlu ve doktorsuz bir
hayat sürmenin birinci koşuludur.
B. Mutlu ve doktorsuz bir hayat sürmek, her
gün spor yapmaya bağlıdır.
C. Her gün spor yaparak mutlu ve doktorsuz bir
hayat sürmek mümkündür.
D. Mutlu ve doktorsuz bir hayat sürmek
istiyorsan her gün mutlaka spor yapmalısın.
14. Verilen Arapça cümleye anlamca en yakın
Türkçe cümleyi bulunuz.

.أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﰲ اﻹﺳﻼم

A. Mimarlık sektörü, Batı düşüncesini yaymak ve

amaçlarını gerçekleştirmek için özel okullar açtı.
Hukuk fakültelerinden İslam’ı anlamaktan daha
çok Romantizmin hukukunu ve Fransız
kurallarını anlayanlar mezun oldu.
B. Sömürgecilik, Batı düşüncesini yaymak ve
amaçlarını gerçekleştirmek için özel okullar açtı.
Hukuk fakültelerinden İslam’ı anlamaktan daha
çok Roma hukukunu ve Fransız anayasasını
anlayanlar mezun oldu.
C. Sömürgecilik, Batı düşüncesini yaymak ve baskı
uygulamak için özel okullar açtı. Hukuk
fakültelerinden İslam’ı anlamaktan daha çok
Roma hukukunu ve Fransız anayasasını
savunanlar mezun oldu.
D. Şarkiyatçılar, Batı düşüncesini yaymak ve
amaçlarını gerçekleştirmek için özel okullar açtı.
Hukuk fakülteleri İslam’ı öğretmekten ziyade
Roma hukukunu ve Fransız anayasasını
anlatmaya çalıştı.

ﻳﻖ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮا دﻳﺎرﻫﻢ وﺑَ َﺪءُوا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ
ٌ ﺼﺪ ﻓﺮ
َ َﻗ
ﺻﻮرا أدﺑﻴﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﰲ
ً أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻘ ّﺪﻣﻮا
.وﺣﺐ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ
ّ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة

A. Bir grup Suriyeli ve Lübnanlı, yirminci yüzyılın
başlarında yurtlarını terk ederek Amerika’da
yaşamaya karar verdiler ve orada yalnızlık
duygusu ve doğa sevgisi konularında edebi
yazılar yazmaya başladılar.
B. Bir grup Suriyeli ve Lübnanlı, yirminci yüzyılın
başlarında yurtlarını terk ettiler ve Amerika’da
yaşamaya başladıktan sonra yalnızlık duygusu
ve doğa sevgisi konularında edebi yazılar
yazmaya yöneldiler.
C. Yirminci yüzyılın başlarında bir grup Suriyeli ve
Lübnanlı, yurtlarını terk ederek Amerika’da
yaşamaya başladılar. Edebi yazılar yazmaya
karar veren bu kimseler, yalnızlık duygusu ve
doğa sevgisi konularında güzel edebi örnekler
sundular.
D. Yirminci yüzyılın başlarında yurtlarını terk edip
Amerika’da yaşamaya başlayan bir grup Suriyeli
ve Lübnanlı, yazıya yöneldiler ve yalnızlık
duygusu ve doğa sevgisi konularında güzel edebi
örnekler ortaya koydular.
15. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun
düşen sözcüğü bulunuz.

12. Seçili kelimelerin eş anlamlı eşleşmesi hangi
seçenekte doğru verilmiştir?

.ﻇﻞ ﳏﻤﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺪﻳﻨﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﺳﺮا ﺑﲔ أﻫﻠﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ
 دام – ﺣﺪﻳﺚ.A
ﻣﺮ – ﺟﻴّﺪ
ّ .B
ﺟﺪ
ّ –  اﺟﺘﻬﺪ.C

 ﻃَْﺒﻌﻪ وأﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ..... ﻛﻞ إﻧﺴﺎن َﳜﺘﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔَ ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﻟﱵ ﺗﺘِّﻔﻖ
ّ
.اﳊﻴﺎة
A. ﺣﱴ
B. ﻣﻨﺬ
C. ﻣﻊ
D. ِﻣﻦ

 ﺑﺎت – اﻟﺼﺤﻴﺢ.D
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20. (....  )ِﻣﻦ زوﺟﺎت اﻟﻨﱯifadesini doğru bir şekilde

16. Aşağıdaki tekil-çoğul eşleşmelerinden hangisi
yanlıştır?

tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A. اﻟﻜﺎﺗﺐ – اﻟ ُﻜﺘﺎب

A. (.ﺑﻨﺖ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ
ُ َ)ﻋﺎﺋﺸﺔ

B. اﻟﻌﻤﺎل
ُ – اﻟﻌﺎﻣﻞ

B. (.ﺑﻨﺖ أﰊ ﺑﻜﺮ
ُ ُ) ﻋﺎﺋﺸﺔ

C. اﻟﻘﻤﺮ – اﻷﻗﻤﺎر

C. (ﺑﻨﺖ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ُ ُ) ﻋﺎﺋﺸﺔ

D. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ – اﻷﻃﺮاق

ِ
D. (ﺑﻨﺖ أﺑﻮي ﺑﻜﺮ
ُ ) ﻋﺎﺋﺸﺔ

17. Aşağıdaki metinden hangi bilgiyi çıkarmak

21. (دﻗﻴﻘﺔ17ﺳﺎﻋﺔ و9  )ﺳﺘُﻘﻠَ ُﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﻌﺪcümlesindeki

mümkün değildir?

rakamların temyizleriyle beraber doğru yazılışı
hangi cümlede verilmiştir?

 وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺰال،ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم. ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ.اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻀﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻃﺎﺋﺮات أﺳﺮع
.وﻣﻦ ﻳﺪري ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

ٍ
A-(وﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮَة دﻗﻴﻘ ًﺔ
َ ) ﺳﺘُﻘﻠَ ُﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺴ ِﻊ ﺳﺎﻋﺎت
ٍ ِ
B-(وﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮةَ دﻗﻴﻘ ًﺔ
َ )ﺳﺘُﻘﻠَ ُﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ

A. Uçak sanayi büyük bir gelişme kaydetmiştir.
B. Daha hızlı uçak üretmek için halen araştırma
yapılmaktadır.
C. Gelecekte insanların
kullanılacaktır.
D. Gelecekte insanların
kullanılabilir.

taşınmasında

uydular

taşınmasında

füzeler

ٍ
ٍ َﺳﺎﻋﺎت وﺳﺒﻌﺔَ ﻋﺸﺮة
C-(دﻗﻴﻘﺔ
ﺳﺖ
َ )ﺳﺘُﻘﻠَ ُﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﻌﺪ
َ
ٍ
D-(ﺳﺎﻋﺎت وﺳﺒ ِﻊ ﻋﺸﺮِة دﻗﻴﻘ ًﺔ
ﺗﺴﻊ
ِ )ﺳﺘُﻘﻠَ ُﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﻌﺪ
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Mefulun li
eclih bulunmamaktadır?

18. Aşağıdaki cümlede altı çizili kelimenin

A. ﺟﻠﺲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ِﺟﻠﺴﺔ اﳌﻌﻠّ ِﻢ

cümledeki konumu seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

B. ﺷﻜﺮت اﷲ ﻃﻤﻌﺎ ﰲ ﺛﻮاﺑﻪ

.ﻳﺰداد اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﺪدا ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم
A.
B.
C.
D.

C. أرﺳﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻌﺎذ ﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻬﺎ

Hâldir.
Mefulu bihtir.
Temyizdir.
Mefulu mutlaktır.

D. ﳚﺘﻤﻊ اﻟﻮﻓﺪان ﺣﻼًّ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﺑﻠﺪﻳﻬﻤﺎ

19. (. )وﺻﻞ َﻣ ْﻦ ﳒﺢ ﰲ اﻹﻣﺘﺤﺎنaltı çizili kelimenin doğru

23. Aşağıdaki cümlede altı çizili kelimenin irabı
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

irab şekli hangi cümlede verilmiştir.
A. (.) أداة اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﻷﻧّﻪ ﻓﺎﻋﻞ

ﺣﺴﺐ اﻟﺴﺎﺋﺢ اﻟﻔﻨﺎدق ﻛﺜﲑة ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ

B. ( اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻷﻧّﻪ ﻣﻔﻌﻮل

A.
B.
C.
D.

.)ﺑﻪ

C. () اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻷﻧّﻪ ﻓﺎﻋﻞ
D. () اداة اﻟﺸﺮط ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم ﻷﻧّﻪ ﺻﻔﺔ

4

Hâl
Mefulun bih
Mefulun li eclih
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24. Aşağıdaki cümlelerin hangisi şart anlamı

29. Boşlukları dolduracak uygun fiilleri bulunuz.
.اﳌﺴﻠﻮن أن ﻳﻮﺣﺪوا ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ....... .1

içermemektedir?

A. ﻣﻦ ﳝﺶ ﺑﺒﻂء وﺳﻂ اﻟﺰﺣﺎم ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ

.اﻟﻄﻔﻞ أن ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻓﺔ...... .2

B. أﻳﻦ ﻳﻨﺘﺸﺮ اﻷﻣﻦ ﻳﻌﺶ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﰲ ﺳﻼم

.ﳏﻤﻮد ﻳﺴﺘﻤﻊ إﱃ ﻧﺸﺮة اﻷﺧﺒﺎر....... .3

C. أدع اﷲ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻚ
D. ًﻣﺎ زادت أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﲑا

A. 1-ﻋﺴﻰ

25. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde cevap
cümlesinin başına “ف
َ ” gelmemesi gerekir?
A. ﻣﱴ ﺗﺘﻨﺰﻩ ﰲ اﳊﺪاﺋﻖ ﻓﻴﻨﺸﻂ ﻋﻘﻠﻚ
B. إذا أﺣﺴﻨﺖ إﱃ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻜﺖ ﻗﻠﻮﻬﺑﻢ

2-أوﺷﻚ

B. 1-ﻛﺎد

2-ﺟﻌﻞ

C. 1-ﺷﺮع

2-أوﺷﻚ

D. 1-ﺳﻌﻰ

2-ﻫﺐ
ّ

3-ﺷﺮع
3-ﻫﺐ
ّ

3-أﺧﺬ

3-ﺟﻌﻞ

30. Aşağıdaki cümlede altı çizili kelimenin irabı

C. إن ﺗﺘﻖ اﷲ ﰲ ﻋﻤﻠﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ
D. أﻳﻨﻤﺎ ﳚﻠﺲ ﻓﺎﺟﻠِﺲ ﻣﻌﻪ
ْ

hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺗُﻨﺘِﺞ اﻟﻴﺎﺑﺎ ُن اﻟﺴﻴﺎرات ﻻ
َ

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Şuru/Başlama

A.
B.
C.
D.

fiillerinden biri yoktur?

A. ﺟﻌﻞ اﻷدﺑﺎء أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ أﻣﲑاً ﻟﻠﺸﻌﺮاء
B. أﺧﺬ ﳏﻤﺪ ﻳﺒﲏ ﺑﻴﺘﻪ

C. ﺑﺪأ اﻟﺰرع ﻳﻨﺒﺖ وﻳﻨﻤﻮ

İkinci mefulün bih – Fetha ile mansub
Matuf – Fetha ile mansub
Fail – Damme ile Merfu
Müstesna – Fetha ile mansub

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-ı zaman

D. ﺷﺮع اﳌﻬﻨﺪس ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ أﺑﻴﻪ

veya zarf-ı mekan bulunmamaktadır?

A. اﻟﺼﻴﻒ أﺷ ﱡﺪ ﺣﺮارةً ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎء

27. Aşağıdaki cümlenin başına hangi şart edatı

B. إﻧﺘﻈﺮت ﺧﺎﱄ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﰲ اﳌﻄﺎر

getirilemez?

C. وﻗﻔﺖ ﳊﻈﺔ أﻣﺎم ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻳﺰر اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام ﻳﺸﻌﺮ ﲞﺸﻴﺔ اﷲ.......

D. ﻳﺴﻜﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﴰﺎل اﳉﺎﻣﻌﺔ

A. أﻳﻨﻤﺎ
B. َﻣ ْﻦ
C. ﻣﱴ

32. Aşağıdaki cümlenin başına nefiy/olumsuzluk
edatı “ ”ﻣﺎgetirildiğinde yeni cümle hangisi olur?

D. إن

أﺑﻮك ﻋﺎﱂ

28. Cümledeki boşluğu dolduracak uygun ifadeyi
bulunuz.
............. ﺣﺎول اﳉﻨﻮد اﳍﺮب ﻣﻦ اﳊﺮب

A. ًﻣﺎ أﺑﻮك ﻋﺎﳌﺎ

A. وﻫﻢ ﺧﺎﺋﻔﲔ

B. ٌﻣﺎ أﺑﺎك ﻋﺎﱂ

C. ًﺧﺎﺋﻔﺎ

D. ٌﻣﺎ أﺑﻮك ﻋﺎﱂ

C. ًﻣﺎ أﺑﻴﻚ ﻋﺎﳌﺎ

ِ
B. ﺧﺎﺋﻔﲔ

D. وﻫﻢ ﳜﺎف
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33. Boşluğu uygun edatla doldurunuz.

38. Âyet-i Kerimede geçen altı çizili fiillerin kökleri
ve mastarları hangileridir? َُرﺑﱡﻪ

.اﻟﻌﺬاب ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﺳﻼم
َ ..........
َ ﺿ ُﻌ
َ ﺻﺒَـَﺮ ﻋﻠﻰ
َ ﻋﻤﺎر وﻟﻜﻨﻪ
ٌ ﻒ
A.
B.

ٍ ﺑِ َﻜ
ﻠﻤﺎت ﻓﺄَﲤﱠُﻬ ّﻦ

إ ّن
ﻟَ ْﻦ

C.

ﻣﺎ

D.

َْﱂ

A. I.  ﺑَﻠﻲ – ﻳﺒﻠﻲdan if’âl, II. ﺘﻴﻢ
َ dan ifti’âl
ُ َ ﻳ- ﺗﺎم
babında

َ

B. I.  ﻳﺒﻠﻮ- ﺑَﻼdan ifti’âl babında, II.  ﻳَﺘِ ﱡﻢ-ّ َﰎdan
ifti’âl babında
C. I.  ﻳﺒﻠﻮ- ﺑَﻼdan ifti’âl babında, II.  َﰎﱠ – ﻳَﺘِ ﱡﻢdan

34. Aşağıdakilerden hangisi ism-i fail cem-i
müzekker kalıplarından biri değildir?

if’âl babında
D. I.  ﻳـُﻠَ ّﱯ- ﻟَ ّﱮdan ifti’âl babında, II.  َﰎﱠ – ﻳَﺘِ ﱡﻢdan

A. ٌَﻛ َﻔَﺮة

B. ﱠﺎر
ٌ ُﻛﻔ

if’âl babında
39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi fail
yoktur?

C. ﱠﺮ
ٌُﻛﻔ

D. ﱠﺎر
ٌ َﻛﻔ

A. ﱭ اﷲ ﻏﺎﻓﻼً َﻋ ّﻤﺎ ﻳَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ اﻟﻈّﺎﳌﻮن
ّ َ وﻻ َْﲢ َﺴ

35. ﻴﻊ
ٌ ِ َﻣﺒKelimesi için aşağıdakilerden hangisi
A.
B.
C.
D.

اﻫﻴﻢ
َ وإذ اﺑْﺘﻠﻰ إﺑﺮ

B. ًﻣﺸﻬﻮر وﺧﻄﺎ ٌط أﻳﻀﺎ
ٌزﻳ ٌﺪ اﺑﻮﻩُ اﺳﺘﺎذ
ٌ
C. ﻫﻞ اﻧﺖ ُﻣﺮﰊ اﻻﻃﻔﺎل ؟
ِ
D. ﺣﻖ ﺣ ّﻘﻪ
ّ اﻟﻌﺎد ُل ُﻫـﻮ اﳌُْﻌﻄﻲ ُﻛ ّﻞ ذي
40. Aşağıdaki fiillerin istenen şekilleri hangi şıkta

söylenemez?
İsm-i meful
İsm-i fail
Mimli mastar
İsm-i mekân

doğru olarak verilmiştir?

( إﺑْ َﺘﻌ َﺪemri gaib, müzekker müfredi)

36. Aşağıda sülasi fiil-mimli mastar

eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

( إﺗﱠ َﻜ َﻞemri hazır, müennes müfredi)

A.  ﳑََﱞﺮ- َﻣﱠﺮ

B.  َﻣ ْﺸ ًﻔﻰ-ﺷﻔﻲ
C.  َﻣ ْﻮﻗَ ٌﻊ- وﻗﻊ

A.

D. ام
ٌ رام – َﻣَﺮ

B.
C.

37. Aşağıdakilerden hangisi  ﺧﺮجfiilinin mastarı

D.

değildir?
A. ج
َ أَ ْن َﳜُْﺮ

ﺖ
َ َ( أﺛْـﺒnehiy hazır, müfret müzekkeri)
ِ
ِ ِ
ﺖ
ْ ِ ﻻﺗُـﺜْﺒ، إﺗﱠﻜﻠﻲ،ﻟﻴَْﺒﺘَﻌ ْﺪ
ِ
ِ ِ
ﺖ
ْ ِ ﻻ ﺗَـﺜْﺒ،  ﺗَـ َﻮﱠﻛﻠﻲ،ﻟﻴَْﺒﺘَﻌ ْﺪ
ِ
ﺖ
ْ ّ ﻻ ﺗُـﺜَﺒ، َوﱢﻛﻠﻲ،ﻟﺘَْﺒﺘَﻌ ْﺪ
ِ
ِ
ﺖ
ْ ِ ﻻﺗُـﺜْﺒ، إﺗﱠﻜﻠﻲ،ﻻ ﻳَـْﺒﺘَﻌﺪي

41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir
mastar kullanılmıştır?

B. وج
ٌ ُﺧُﺮ

A. اﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻸﻏﻨﻴﺎء
ٌ إﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة و

D. ج
ٌ ﳐَُْﺮ

C. اﳊﺴﺎب
أﻋ َﺠﺒَ ِﲏ أ ْن ﺗـُ َﻌﻠّ َﻢ
ْ
َ
ِ ﺐ إﺗﻘﺎن
D. ُاﻟﻌﺎﻣﻞ َﻋﻤﻠَﻪ
ّ إ ّن اﷲ ُﳛ

B. ٌﺻﻮم اﳌﺴﻠﻤﲔ رﻣﻀﺎ َن ﻓﺮﻳﻀﺔ
ُ

C. ج
ٌ ﳐََْﺮ

ُ
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46. Boşluğu dolduracak uygun ifadeyi bulunuz.

42. Boşluğu dolduracak uygun ifadeyi bulunuz.
ﻋﻠﻲ :ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎرة اﻹﺳﻌﺎف.

 .....................ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺠﺎح.
اﻟﻜﻼم B.

ﻃﻪ................................ :

اﻟﺘﻌﺎونA.

اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ D.

ﻳﺴﺎﻋﺪون اﻷﻃﺒﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔA. .

اﻟﺘﻌﺎرف C.

ﻳُﻮﺻﻠﻮن اﻷﻃﺒﺎء واﳌﻤﺮﺿﲔ إﱃ ﻋﻤﻠﻬﻢB. .

47. Boşluğu dolduracak uygun ifadeyi bulunuz.

ﻳﻮﺻﻠﻮن اﳌﺮﺿﻰ ﺑﻌﺪ ﺷﻔﺎﺋﻬﻢ إﱃ ﺑﻴﻮﻬﺗﻢC. .
ﻳﻨﻘﻠﻮن اﳌﺮﺿﻰ إﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻻت اﻹﺳﻌﺎفD. .

أﲪﺪ :ﻫﻞ ﲡﻴﺊ ﻣﻌﻲ ﻟﻠﻐﺪاء ﰲ اﳌﻄﻌﻢ.

43. Boşluğu dolduracak uygun ifadeyi bulunuz.

ﻋﻠﻲ :ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ،ﻓﺄﻧﺎ  ........................إﱃ وﻟﻴﻤﺔ
ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺣﺴﻦ.
داﻋﻴﺔ C.

ﻏﺪا ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﺼﻴﻔﻲ.
ﻣﺎﻫﺮ :ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن اﳉﻮ ً

ﻣﺪﻋﻮ A.
ّ

دﻋﺎء D.

A

ﲤﻴﻢ...................................... :

داﻋﻲ B.

و�ﺎراA. .
ﺳﻴﻜﻮن اﳉﻮ ﻣﺸﻤﺴﺎً ﻟﻴﻼً ً
ﺳﻴﻨﺰل اﻟﺜﻠﺞ اﺣﻴﺎﻧﺎً واﳌﻄﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎً B.

48. Boşluğu dolduracak uygun ifadeyi bulunuz.
ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﲔ اﻟﺸﻌﻮر ب................
اﻟﺮاﺣﺔ C.

اﻟﺴﻌﺎدة A.

اﻟﻨﻮم D.

ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم B.

ﻣﺸﻤﺴﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻌﺘﺪﻻً ﰲ اﻟﻠﻴﻞC. .
ﺳﻴﻜﻮن اﳉﻮ
ً
ﺳﻴﻜﻮن اﳉﻮ ﻋﺎﺻ ًﻔﺎ وﺗﺴﻘﻂ اﻟﺜﻠﻮجD. .

44. Boşluğu dolduracak uygun ifadeyi bulunuz.
اﻟﺴﺆال.................:؟

49. Boşluğu dolduracak uygun ifadeyi bulunuz.

اﳉﻮاب  :ﻷﱐ أﺣﺐ رﺑﻄﺔ اﻟﻌﻨﻖ

أﻛﻮي ﻣﻼﺑﺴﻲ ﻋﺎدة ﻗﺒﻞ .................ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ
اﳋﺮوج B.

اﻟﻄﻌﺎم A.

اﻟﻐﺴﻴﻞ D.

اﻟﻨﻮم C.

ﳌﺎذا ﺗﻠﺒﺲ اﳌﻼﺑﺲ اﻟﺮﲰﻴﺔ؟ A.
ﳌﺎذا ﺗﻠﺒﺲ اﳌﻼﺑﺲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ؟ B.
ﳌﺎذا أﻧﺖ ﰲ اﻟﺴﻮق ؟ C.

50. Boşluğu dolduracak uygun ifadeyi bulunuz.

ﳌﺎذا أﻧﺖ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ؟ D.

أﻛﻞ أﲪﺪ  .................ﻓﻤﺮض وذﻫﺐ إﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ

45. Boşluğu dolduracak uygun ifadeyi bulunuz.

أﻃﻌﻤﺔ دﲰﺔ B.

أﻃﻌﻤﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ A.

ﻋﻠﻲ .................
أرﻳﺪ أ ْن أﺑﻘﻰ ﳓﻴﻔﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﱠ

أﻃﻌﻤﺔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ D.

أﻃﻌﻤﺔ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ C.

اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم �ﺎﺋﻴﺎ A.
أ ْن آﻛﻞ وﺟﺒﺎت ﺧﻔﻴﻔﺔ B.
أ ْن آﻛﻞ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ C.
أ ْن آﻛﻞ وﺟﺒﺎت دﲰﺔ D.

Kitapçık türünü ve Öğrenci Numarasını kodlamayı unutmayın.
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