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5. Seçili öğenin irabı hangi şıkta doğru olarak yer
almıştır.
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Başarılar…

A.
B.
C.
D.

A.
B.

.ٌأﺿﺤﻰ اﻟﺪواءُ ﻗﻴﻤﺘُﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
.ﺗﻔﻊ
ُ ﺻﺎرت اﻷﺻﻮ
ُ ات ﰲ اﳊﻔﻞ ﺗﺮ
C. .ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻳﺘﻮﺟﻬﻮن ﰲ ﺻﻼﻬﺗﻢ ﳓﻮ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس
D. .أﺻﺒﺢ اﻹﺧﻮة ﳜﺪﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ

.دﻣﺸﻘﻲ
اﻟﺒﻮاب
.اﻟﺒﻮاب ﻣﻦ أﻫﻞ دﻣﺸﻖ
ﱞ
.اﳌﻬﻨﺪﺳﺔ ﻗﺎﻫﺮﻳﺔ
.اﳌﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة
. اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺎت.اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق
.ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴّﻮن
.أﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ

7. Aşağıdaki cümlenin Arapça karşılığı hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
“Onlar (müzekker) görevlerini yerine getirmediler.”

2. Hangi cümlede haber zorunlu olarak öne
geçmiş değildir?

A.
B.
C.
D.

haber –mecrur-kesra
mâ zale’nin haberi –mansub-kesra
mefulün bih –mansub-fetha
sıfat-merfu-damme

6. Hangi şıkta kâne ve benzerlerinin ismi ile
haberi arasında uyum yoktur?

1. Aşağıdaki eş/yakın anlamlı cümlelerden
hangisinde yanlış kullanım vardır?

A.
B.
C.
D.

.ﰲ اﻟﺪار ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎرة
.ﰲ اﳌﻴﻨﺎء ُﺳ ُﻔ ٌﻦ
ﻣﱴ ﻧﺼﺮ اﷲ؟
.ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﻛﻠُﻪ

A.
B.
C.
D.

3. Hangi şıkta, haber cümle şeklinde değildir?

A.
B.
C.
D.

.اﳌﺪرﺳﺎت ﺟﺎﻟﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﺎﻟﺔ
ّ ﻣﺎ زاﻟﺖ

.اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪ
.اﻟﺴﻌﺎدة ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ
.ﺻﺎرت اﻷﺷﺠﺎر ﻛﺜﲑة اﻟﺜﻤﺮ
.إن اﶈﺎﺿﺮ ﻳُﺴﺮع ﰱ ﺣﺪﻳﺜﻪ

.ﻳﺆدوا واﺟﺒﺎﻬﺗﻢ
ّ ﻫﻢ ﻻ
.ﻳﺆدوا واﺟﺒﺎﻬﺗﻢ
ّ ﻫﻢ ﱂ
.ﺗﺆدوا واﺟﺒﺎﻬﺗﻢ
ّ ﻫﻢ ﱂ
.ﻳﺆدون واﺟﺒﺎﻬﺗﻢ
ّ ﻫﻢ ﻻ

8. Hangi cümlede sadece ref ve nasb konumunda
bulunan zamirler vardır?

A.
B.
C.
D.

4. Hangi şıktaki cümlede gramer yanlışı vardır?

A. .ﲨﻴﻞ اﻟﻴﻮم
ٌ اﳉﻮ
َ ﻟﻌﻞ
ّ
ِ
B. .ﺻﺎروخ ﰲ اﻟﺴﺮﻋﺔ
ﻛﺄ ﱠن اﻟﺴﻴﺎرَة
ٌ
C. .ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺸﻬﻮرون ﺑﺎﻟﻘﻮة أﻳﺎم اﻟﺸﺒﺎب
D. .إﻧّﻜﻤﺎ زﻋﻴﻤﺎن ﰱ وﻃﻨﻜﻤﺎ
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ﻫﻮ ﻳﺘﺤ ّﺪث ﻣﻌﻪ
ﺷﻜﺮُﻬﺗ ْﻢ
ْ أﻧﺎ
.ًﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮا
.ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﻢ
ْ ﻫﻢ ﻳﻌﻮدون

13. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki
kelimelerden hangisi getirildiğinde anlam doğru
?olur

ِ
ﻨﺎت )ﻟَ ْﻦ َ (.......ﺧﻮﻓﺎً ِﻣ َﻦ اﷲ .
اًﻟْ ُﻤﺆﻣ ُ

ﺗُ ْﻜ ِﺬﺑْ َﻦ
ﻳَ ْﻜ ِﺬﺑُﻮا
ﻳَ ْﻜ ِﺬﺑْ َﻦ
ِ
ﲔ
ﺗ ْﻜﺬﺑِ َ

9. Altı çizili cümlenin sorusu hangi seçenekte
?doğru olarak verilmiştir

ﺑﻠﻰ أ ْﻛ ِﺮﻣﻪ.

A.
B.
C.
D.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “muttasıl
?zamir” kullanılmamıştır

أﻻ ﺗُ ْﻜ ِﺮم ﺻﺪﻳﻘﻚ؟
ﻫﻞ ﺗ ْﻜ ِﺮم ﺻﺪﻳﻘﻚ؟
أﺗ ْﻜ ِﺮم ﺻﺪﻳﻘﻚ؟
أﱂْ ﺗ ْﻜ ِﺮم ﺻﺪﻳﻘﻚ؟

A.
B.
C.
D.

?10. Hangi cümlede sayı doğru kullanılmıştır

زار اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻓﺪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٍ
ﲬﺴﺔ و ﺛﻼﺛﻮن أﺳﺘﺎذاً
ّ
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٍ
ﲬﺲ و ﺛﻼﺛﲔ أﺳﺘﺎذاً
زار اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻓﺪ ّ
زار اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻓﺪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٍ
ﲬﺴﺔ و ﺛﻼﺛﲔ أﺳﺘﺎذاً
ّ
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٍ
ﲬﺲ و ﺛﻼﺛﻮن أﺳﺘﺎذاً
زار اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻓﺪ ّ

ﺎﺷ ٍ
ﺮآن ﺧ ِ
َْﳓﻦ ﻧَﺴﺘَ ِﻤﻊ إﱃ ُ ِ
ﻌﺎت
اﻟﻘ َ
ُ ْ ُ
ﻛﺜﲑةٌ
ا ْﺷ َﱰﻳْ ُ
ﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎً أ ْوراﻗُﻪُ َ
ِ
ﲔ ِﻬﺑﺬا اﻷ ْﻣﺮ
ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ َﻣﺴ ُﺆوﻟ َ
َﺟﺎءَ ُﻣ َﻌﻠﱢ ٌﻢ َْﳛ ِﻤ ُﻞ ِﳏْ َﻔﻈَﺘَـ ــﻪُ D.

A.
B.
C.

ﻫﺆﻻء

A.
B.
C.
D.

11. Cümlede altı çizili kelimenin yerine

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “munfasıl
?zamir” kullanılmamıştır

getirerek cümleyi yeniden düzenlediğinizde hangi
?seçenekteki ifade doğru olur

َرأْﻳْ ُ ﱢ
ﺎﺣ ِﺔ A.
ﻔﻞ ُ
ﺐ ﰲ اﻟ ﱠﺴ َ
وﻫ َـﻮ ﻳَـﻠْ َﻌ ُ
ﺖ اﻟﻄ َ
ﺖ ُﺳ ُﻜ ــﻮﺗﺎً َﻣ ِﺪﻳﺪاً B.
إﻧـ َﱠﻬﺎ َﺳ َﻜﺘَ ْ
ﺎك ﻧَـ ْﻌﺒُـ ُـﺪ C.
اِﻳّ َ
ﺖ ﻫﺬا ﺑِ ِﺂﳍَﺘِﻨﺎَ ﻳَﺎ اِﺑْﺮ ِاﻫﻴﻢ D.
َﻧﺖ ﻓَـ َﻌﻠْ َ
أَأ َ

ﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﻟ ُﻜﺘّﺎب اﳌﺸﻬﻮرون اﻟﺬﻳﻦ اﻋﱰف ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔC. .
ﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﻟ ُﻜﺘّﺎب اﳌﺸﻬﻮرون اﻟﺬﻳﻦ اﻋﱰﻓﻮا ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔD. .

ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﺸﻬﻮر اﻟﺬي اﻋﱰف ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﻟ ُﻜﺘّﺎب اﳌﺸﻬﻮرون اﻟﺬﻳﻦ اﻋﱰف ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔA. .
ﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﻟ ُﻜﺘّﺎب اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﱰﻓﻮا ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔB. .

?12. Boşluğa hangi ism-i mevsul getirilmelidir

)ﻳﺪرﺳﻮن( 16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde

اﻟﺸﺮﻃﻲ.
ﻋﺮﻓْ ُ
ﺖ ْ ............اﻋﺘﻘﻠﻪُ
ُ

?fiili sıfat olarak gelmiştir

اﺷﱰك ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ )A
اﺷﱰك ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ )B
أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ)C
أﺧﺬ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ )D
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اﻟﺬﻳﻦ
ﻣﺎ
ﻣﻦ
ْ
اﻟﱠِﱵ

A.
B.
C.
D.

ِ  اﻟﺒﺤﻴـﺮةُ ﻋﺬﺑﺔُ اﳌcümlesinin haberi, cümle
17. .ﺎء
َ َْ ُ
َ

َ

20. Aşağıdaki metinde geçen altı çizili
kelimelerin harekeleri hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?

haber şekline getirildiğinde, hangi seçenekteki
ifade doğru olur?

A. .اﻟﺒُ َﺤْﻴـَﺮةُ َﻋﺬﻬﺑﺎ اﳌ ِﺎء
َ
B. .ﻋﺬب
ُ ُاﻟﺒُ َﺤْﻴـَﺮة
ٌ ﻣﺎؤﻫﺎ
C. .ٌﻣﺎؤﻫﺎ ﻋﺬﺑَﺔ
ُ ُاﻟﺒُ َﺤْﻴـَﺮة
D. .اﻟﺒُ َﺤْﻴـَﺮةُ اﳌﺎءُ ﻋﺬﺑﺘﻬﺎ
َ

18. (ﻟﻠﺼﻼة

وأﻧَﺖ ﻟِﻤﺎذا ﱂ ﺗَ ْﺴﺎَﻟْﲏ وأﻧﺎ ﻓﻮق؟
وﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف واﺣﺪا ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
A- (ﻋﻔﻮ
َ )
ٌ -اﻟﺮﲪﻦ
ُ -ﻓﻮق
B- ( ﻋﻔ ٍﻮ- اﻟﺮﲪ ِﻦ-ﻓﻮق
ُ )
C- (ﻋﻔﻮ
َ )
ٌ - اﻟﺮﲪ ِﻦ-ﻓﻮق
D- ( ﻋﻔ ٍﻮ-اﻟﺮﲪﻦ
ُ )
ُ -ﻓﻮق

 )ﻣﻜﺎن ﳚﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮنcümlesinde

hangi kavramın tanımı yapılmıştır?

A- ()ﺧﻴﻤﺔ
B- ()ﻛﻨﻴﺴﺔ
C- ( )آﺛﺎر
D- () ﻣﺴﺠﺪ

21. Aşağıdaki Arapça cümleye anlamca en yakın
Türkçe cümle hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?

ٍ ات ﺳﺮ
ٍ وﺻﻞ اﻷﺳﺘﺎذ إﱃ اﻟﻐﺮﻓﺔ ِﲞُﻄﻮ
ﻳﻌﺔ َﻛ َﻌ َﺎدﺗِﻪ دون أن ﻳﻨﻈُﺮ
 وﻗﺒﻞ أ ْن ﻳﺒﺪأَ اﻟﻜﻼم رﻓﻊ ﻳﺪﻩ وﺑﺪأ ﻳـُﻠْ ِﻘﻲ اﶈﺎﺿﺮة.ﺣﻮﻟﻪ
ِ ﻟِﻤﺴ
.ﺘﻤﻌﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ُْ

19. Aşağıdaki Türkçe cümleye anlamca en yakın
Arapça cümle hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
“Siyonistler kadınlara, ihtiyarlara ve çocuklara
varıncaya kadar binlerce Arabı ve Müslümanı
öldürdüler.”

A- Hoca âdeti olduğu üzere etrafına bakmadan
hızlı adımlarla odaya ulaştı. Söze başlamadan
önce elini kaldırdı. Tek dinleyicisine dersi
anlatmaya başladı.
B- Hoca âdeti olduğu üzere etrafına bakarak hızlı
adımlarla odaya ulaştı. Söze başlamadan önce
başını kaldırdı. Tek dinleyiciye dersi anlatmaya
başladı.
C- Hoca âdeti olduğu üzere etrafına bakmadan
hızlı adımlarla odaya ulaştı. Söze başlamadan
önce başını kaldırdı. Tek dinleyiciye dersi
anlatmaya başladı.
D- Hoca âdeti olduğu üzere etrafına bakarak hızlı
adımlarla okula ulaştı. Söze başlamadan önce elini
kaldırdı. Tek dinleyicisine dersi anlatmaya
başladı.

A- ( ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﻮن اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﱴ
)اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﻴﻮخ واﻷﻃﻔﺎل
B- ( ﺗﻘﺎﺗﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﻮن اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﱴ
)اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻄﻠﺒﺔ
C- ( ﻗﺘﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﻮن اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﱴ
.)اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﻴﻮخ واﻷﻃﻔﺎل
D- ( ﻳﻘﺘﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﻮن اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﱴ
)اﻟﻨﺴﺎء وااﻷﻧﺒﻴﺎء واﻷﻃﻔﺎل
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22. Aşağıdaki cümlelerde boş bulunan yerlere
hangi harf-i cerler getirilmelidir?

A- 1()ب,
B- 1()ب,
C- 1()ﰲ,
D- 1()ﰲ,

2()ﰲ,
2()ب,
2()ب,
2()ب,

C- Cahız Basra kütüphanesinde toplanmış olan
âlimlerden edebiyatı ve dili öğrendi. Öğrendikten
sonra Bağdat’a gitti. Orada edebiyat ve din
âlimlerinin büyükleriyle irtibat kurdu.
D- Cahız Basra mescidinde toplanmış olan
âlimlerden edebiyatı ve dili öğrendi. Öğrendikten
sonra Bağdat’a gitti. Orada dil ve din âlimlerinin
büyükleriyle irtibat kurmaya çalıştı.

.  ﻃُُﺮق...... ﻫﻢ ﻳﻔﻜﺮون-1
.ﺺ
ﻓَ ﱟ... إﱄ
ﺖ َﱠ
ْ َ ّإ�ﺎ أﺗ-2
.اﻟﻘﺮاءة...  ﻷﻧﱠﻪ ﺗَﻌﻠﱠ َﻖ-3
3()ﻣﻦ
3()ﰲ
3()ﻣﻦ
3()ب

25. Aşağıdakilerden hangisi

اﻟﻄﻌﺎم واﳌﺎء

ﻛﺎﻧﺖ أﲰﺎء ﺗﻘ ّﺪم ﳍﻤﺎ

cümlesinde ki altı çizili kelimenin eş

anlamlısıdır?

A.
B.
C.
D.

23. Aşağıdaki tekil/müfret kelimelerin
çoğul/cemileri hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?

A- أﻗﻮﻳﺎء-3
B-  ﻗﻮاﻋﺪ-3
C- أﻗﻮﻳﺎء-3
D-  ﻗﻮﻳﺎت-3

 اﻵﺑﺎء-2
 اﻷﺑﻮن-2
، اﻵﺑﺎء-2
 اﻷﺑﻮان-2

اﻷ َِدﻳﺐ-1
اﻷب-2
ﻮي
ّ َﻗ-3
،اﻷدﺑﺎء-1
، اﻷدﺑﺎء-1

ﲡﻬﺰﳍﻤﺎ
ﺗﻌﻄﻴﻬﻤﺎ
ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺗﺒﻴﻊ ﳍﻤﺎ

26. Aşağıdaki parçada seçeneklerde verilen
sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 ﻳﻨﻈﺮ ﰲ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺼﺤﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎً و،رﺟﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
 ﰒ ﻳﻘﺮأ إﻋﻼﻧﺎ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ ﻋﻦ. ﻟﻌﻠﻪ ﳚﺪ ﻋﻤﻼ،ًﻣﺴﺎء
ٍ ﺷﺮﻛﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ
 ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺮﺟﻞ إﱃ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻨﺎك.ﻋﻤﺎل
 أﻧﺎ أﲝﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻋﻤﻞ ﱄ ؟:ﻳﺮى ﻣﻮﻇﻔﺎ
A. ﻣﺎذا ﻗﺮأ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة؟
B. ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ إذا أردت أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ؟
C. إﱃ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﺮﺟﻞ؟
D. ﻫﻞ ﲢﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ إﱃ ﻋﻤﺎل؟

،اﻷدﻳﺐ-1
،اﻷدﺑﺎء-1

24. Aşağıdaki Arapça cümleye anlamca en yakın
Türkçe cümle hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?

ﺗﻠﻘﱠﻰ اﳉﺎﺣﻆ اﻟﻠﻐ َﺔ واﻷدب ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا َْﳚﺘَﻤﻌﻮن
ﺚ
ُ ﺣﻴ
ْ .ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺼﺮة
ْ ،وﺑﻌ َﺪ أ ْن ﺗﻌﻠﱠ َﻢ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ ﺑﻐﺪاد
ِ
.اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻷدب واﻟﺪﻳﻦ
ﱠﺼ َﻞ ﺑِ ِﻜﺒﺎ ِر
َ اﺗ
A- Cahız Basra kütüphanesinde toplanmış olan
âlimlerden edebiyatı ve dini öğrendi. Öğrendikten
sonra Bağdat’a hicret etti. Orada edebiyat ve din
âlimlerinin büyükleriyle irtibat kurdu.
B- Cahız Basra mescidinde toplanmış olan
âlimlerden edebiyatı ve dili öğrendi. Öğrendikten
sonra Bağdat’a gitti. Orada edebiyat ve dil
âlimlerinin büyükleriyle ilimi tartışmalarda
bulundu.
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27. Aşağıdaki metinde geçen altı çizili
kelimelerin harekeleri hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?

C.
ّأﻣﺎ اﻷزﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺠﺪ و ﺟﺎﻣﻌﺔ و ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺒﻨﺎﺋﻪ ﺟﻮﻫﺮ
.اﻟﺼﻘﻠﻲ ﰲ أول اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ
D.
ّأﻣﺎ اﻷزﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﺔ و ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺒﻨﺎﺋﻪ ﰲ أول
. ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺼﻘﻠﻲ.اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ

 و ﺳﺄل ﻋﻦ، ( ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب1)أﻋﺠﺐ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل
. ( ﻻﺑﻨﻪ ﻋﺎﺻﻢ2)  ﰒ ﺻﺎرت زوﺟﺔ، اﻟﻔﺘﺎة و ﻋﻦ اﻫﻠﻬﺎ
( اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎدل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ3) ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎة ﺟﺪة
.اﻟﻌﺰﻳﺰ
1

2

3

A. Damme – Fetha – Kesra
B. Damme – Damme – Kesra
C. Damme – Fetha – Fetha
D. Fetha – Fetha – Kesra

30. Verilen Arapça parçadan seçeneklerdeki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 وأﺧﱪﱐ أن،وﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺟﺎء ﻣﻨﺪوب ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 و ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗـﺸﱰي ﻫﺬﻩ،اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﻨﺎك
 أﻧﺎ ﻻ أﺣﺘﺎج إﱃ. ﺳﻴﺪﻓﻌﻮن ﱄ ﺳﺘﺔ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ.اﻷرض
. وﻟﺬﻟﻚ ﺳﺄﻋﻄﻴﻜﻢ ﻫﺬا اﳌﺎل ﻛﻠﻪ،اﳌﺎل

28. Boşluğa gelebilecek uygun ifade şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

..................... اﻟﺪﻳﻮن ﻫﻲ
A. ﻋﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس
ّ ﻧﻘﻮد
B. اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﲏ اﳌﺪﻳﺮ
C. ﻧﻘﻮد أﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ
D. ﻧﻘﻮد أﺷﱰي ﻬﺑﺎ ﻣﺎ أﺣﺘﺎﺟﻪ

A. Eğitim bakanlığı arsayı satın almak
istemektedir.
B. Arsa sahibi parayı bağışlamak istemektedir.
C. Arsa sahibi arsayı satmak istememektedir.
D. Bakanlık temsilcisi hükümetin söz konusu
arsayı satın almak istediğini haber vermiştir.

31. Boşluğa gelebilecek uygun ifade şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

29. Aşağıdaki Türkçe cümleye anlamca en yakın
Arapça cümle hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
“Ezher Üniversitesi’ne gelince o, hem üniversite
hem de camidir. Onu Fatımi’ler döneminin
başında Mısır’da Cevher es-Sıkıllî inşa etmiştir.”

A.
B.
C.
D.

A.
إن اﻷزﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺠﺪ وﺟﺎﻣﻌﺔ وﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺒﻨﺎﺋﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺼﻘﻠﻲ
.ﰲ أول اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ
B.
إن اﻷزﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺠﺪ وﺟﺎﻣﻌﺔ و ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺒﻨﺎﺋﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺼﻘﻠﻲ
.ﰲ أول اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ
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ﺧﲑ
أﺧﺮى
آﺧﺮ
أول

. ﺷﻲء ﲨﻴﻞ...... اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ ﺑﻠﺪ

32. Aşağıdaki Türkçe cümleye anlamca en yakın
Arapça cümle hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
“Mahmud Hoca, sabah trenine binmek için evden
çıkmaya hazırlandığında (çıkarken), eşi ona bir
mektup teslim etti.”

34. Aşağıdaki Arapça cümleye anlamca en yakın
Türkçe cümle hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?

ﻳﺐ أم أﻧّﲏ ﺑﲔ إﺧﻮاﱐ؟
ﻫﻞ
ٌ ﺳﺄﺷﻌﺮ أﻧّﲏ ﻏﺮ
ُ

A. Ben kendimi bir yabancı mı yoksa kardeşlerim
arasında mı hissetmeliyim?
B. Ben kendimi bir yabancı mı yoksa
arkadaşlarım arasında mı hissedeceğim?
C. Ben kendimi bir yabancı mı yoksa kardeşlerim
arasında mı hissedeceğim?
D. Ben kendimi bir yabancı mı yoksa
arkadaşlarım arasında mı hissetmeliyim?

A.
ﳌﺎ ﺑﺪأ اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد ﻳﻐﺎدر اﳌﻨﺰل ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻛﺐ ﻗﻄﺎر اﻟﺼﺒﺎح
ًﺳﻠﻤﺖ ﻟﻪ زوﺟﺘﻪ ِﺧﻄﺎﺑﺎ
ْ
B.
ﳌﺎ ﺑﺪأ اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد ﻳﻐﺎدر اﳌﻨﺰل ﻟﻜﻲ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﶈﻄﺔ ﰲ
اﻟﺼﺒﺎح
ًﺳﻠﻤﺖ ﻟﻪ زوﺟﺘﻪ ِﺧﻄﺎﺑﺎ
ْ
C.
ﳌﺎ ﺑﺪأ اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد ﻳﻐﺎدر اﳌﻨﺰل ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻛﺐ ﻗﻄﺎراﳌﺴﺎء
ًﺳﻠﻤﺖ ﻟﻪ زوﺟﺘﻪ ِﺧﻄﺎﺑﺎ
ْ
D.
ﳌﺎ ﺑﺪأ اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد ﻳﻐﺎدر اﳌﻨﺰل ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻛﺐ ﻗﻄﺎر اﻟﺼﺒﺎح
ًﺳﻠﻤﺖ ﻟﻪ زوﺟﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ
ْ

35. Aşağıdaki Türkçe cümleye anlamca en yakın
Arapça cümle hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
“ Harb şiddetlendiğinde, Musab bayrağı
taşıyordu.”

A.
B.
C.
D.

33. Cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifade,
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

........ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻮ ﻳﻨﻘﻠﻚ إﱃ
A. .ﺑﻼد ﻗﺮﻳﺒﺔ ﰲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺜﲑة
B. .ﺑﻼد ﺑﻌﻴﺪة ﰲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺜﲑة
C. .ﺑﻼد ﺑﻌﻴﺪة ﰲ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ
D. .ﺑﻼد ﺑﻌﻴﺪة ﰲ ﳌﺢ اﻟﺒﺼﺮ
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ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮب ﺷﺪﻳﺪة وﻛﺎن ُﻣﺼﻌﺐ ﳛﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮب ﺷﺪﻳﺪة و ُﻣﺼﻌﺐ ﳛﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮب ﺷﺪﻳﺪة وﻛﺎن ُﻣﺼﻌﺐ ﳛﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮب ﺷﺪﻳﺪة وﻛﺎن ُﻣﺼﻌﺐ ﲢﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ

36. Aşağıdakilerden hangisi ism-i fail kalıbında
değildir?

A.
B.
C.
D.

41. Aşağıdaki şıklarda fiil ve emr-i hazır sîgası
verilmiştir. Hangisi doğru değildir?

ٍ
ﺑﺎل
ﻴﻊ
ٌ ِﺑ
داﺋٌِﺮ
ﻣﺎدﱞ

ِ
A) ﻘﺎد – اﻧْـ َﻘ ْﺪ
َ ْاﻧ
B) َﺗﻮ ﱠﰱ – ﺗَـ َﻮ ﱢﰲ

C) ﺴﺎﺋﻞ – ﺗَﺴﺎﺋَ ْﻞ
َ َﺗ
D) إﺳ ِﺘﻘ ْﻢ
ْ – ﻘﺎم
َ َإﺳﺘ

37. “ﺟﻠﻰ
َ ” sülasi fiilin, ifʻâl babında emir çekimi

42. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde humâsî bir
fiil bulunmamaktadır?

hangisidir?

A.
B.
C.

أﺟﻠَﻰ
ْ
أﺟ َﻞ
ْ
إِ ْﺟ ِﻞ
D. أﺟ ِﻞ
ْ
ِ
38. “ٌادة
َ  إَِر- ٌ” َﲣْﻠﻴَﺔٌ – ُﻣ َﻜﺎﻓَﺎةٌ – إِﺑْ َﺪاء

A) اﲪَّﺮ وﺟﻪ اﳌﺬﻧﺐ أﻣﺎم أﺑﻴﻪ
ْ
B) ﻳَـﺘَﻤﺎرض اﻟﻄﻔﻞ

C) ﻠﺖ ﰲ ﻧﻌﻢ اﷲ اﻟﻜﺜﲑة
ُ ﺗﺄﻣ
ّ

D) ﺷﺎﻫ ْﺪﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﻠﻢ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ

(soldan sağa)

mezit mastar kalıpları hangi şıkta doğru
verilmiştir?
a) İfal, ifal, mufaale, tefil
b) İnfial, ifal, tefaaul, tefil
c) İfal, tefil, mufaale, mufaale
d) İfal, mufaale, tefil, mufaale

43.

cümlesinde

yer alan altı çizili fiil için verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) İftial babı – kökü ﻛﻞ
َأ

َ
B) İftial babı – kökü ﻛﻞ
َ َو

39. “ﺟﻮا
ُ  ”ﻻ ُﲣْ ِﺮifadesinin Türkçe karşılığı

aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çıkarmıyorsunuz.
B. Çıkmıyorsunuz.
C. Çıkarmayınız.
D. Çıkmayınız.

C) İftial babı – kökü

َﻛﻠَﻰ

D) İftial babı – kökü

َﻛ ﱠﻞ

44. Aşağıda yer alan kelimelerle ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

40. Aşağıda yer alan ayetlerde altı çizili fiillerden
hangisinin kökü (sülâsî) ecvef değildir?

A)
B)
C)
D)

.ﻜﻞ ﻋﻠﻰ زاد ﻏ ِﲑﻩ ﻃﺎل ﺟﻮﻋﻪ
َ َّﻣﻦ إﺗ

A) ﻜﺮ – ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ِﻣﻦ أﻓﻌﻞ أﺻﻠﻪ ﻧﻜﺮ
َ ْأﻧ
ِ ُﳚ
B) ﺎﻫﺪ – ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ِﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﺻﻠﻪ ﺟﻬﺪ

وﻻ ﺗُ ِﻄ ْﻊ ﻣﻦ أﻏﻔﻠﻨﺎ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻦ ذﻛﺮﻧﺎ واﺗﺒﻊ ﻫﻮاﻩ
وﻟﻜﻦ اﷲ ﺣﺒّﺐ إﻟﻴﻜﻢ اﻹﳝﺎن وَزﻳـّﻨَﻪ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻦ ﺻﻼﻬﺗﻢ ﺳﺎﻫﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻳـَُﺮاءُون
وﻳﻞ ﻟﻠﻤﻄﻔﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ إذا ا ْﻛﺘﺎﻟُﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن

ِ
C) رد
ّ ُﻣ ْﺮﺗَ ّﺪ – إﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﻓﺘﻌﻞ أﺻﻠﻪ
ِ
D) أﻣﺮ ِﻣﻦ اﺳﺘﻔﻌﻞ أﺻﻠﻪ ﻏﻔﺮ
ٌ – ا ْﺳﺘَـﻐَﻔ ْﺮ
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49. Boşluğu uygun ifade ile doldurunuz.

45. Boşluğu uygun ifade ile doldurunuz.

أﻓﻌﻞ A.
أﻋﻤﻞ B.

A.
B.
C.
D.

اﶈﺮاث ﻫﻮ اﻵﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ................

أﻧﺎ ................اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم

اﳌﺎء
اﻷرض
اﻷﺷﺠﺎر
اﻷوراق

أﻣﺎرس C.
أﺟﺮي D.

46. Boşluğu uygun ifade ile doldurunuz.

50. Boşluğu uygun ifade ile doldurunuz.

ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻳﻜﺘﺐ اﻹﻧﺴﺎن....................
ﺑﺎﳊﱪ A.
ﺑﺎﻟﻮرق B.

ﻣﺎﺟﺪ :أرﻳﺪ ﺷﻘﺔ ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﻟﻺﳚﺎر.
أﲪﺪ :ﻛﻢ  ........ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ؟

ﻃﺎﺑﻖ A.
ﻏﺮﻓﺔ B.
ﺷﻘﺔ C.

ﺑﺎﻟﺮﻳﺸﺔ C.
ﺑﺎﻟﻘﺼﺐ D.

ﺑﻨﺎﻳﺔ D.

47. Boşluğu uygun ifade ile doldurunuz.

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻨﺒﺎﰐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺄﻛﻞ ............
اﻟﺴﻤﻚ A.
اﻟﻠﺤﻢ B.
اﻟﺪﺟﺎج C.

اﳋﻀﺎر D.
48. Boşluğu uygun ifade ile doldurunuz.

أﻧﺎ داﺋﻤﺎً أﻫﺘﻢ ﲟﻈﻬﺮي وأﻟﺒﺲ ﺟﻴﺪاً وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎس
إﱐ...........
أﻧﻴﻖ
َﻣﺮِح
ﻫﺎدئ
ﻣﺴﺮور
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A.
B.
C.
D.

