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Ad-Soyad:
Öğrenci No:

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber
zorunlu olarak öne geçmemiştir.

Sınav süresi 90 dakikadır.

A. أﻳﻦ ﺑﻴﺘﻚ

1. Aşağıdakilerin hangisinde haber, cümle

B. ﰲ اﻟﺼﻒ ﺻﺪﻳﻘﻲ

şeklinde kullanılmamıştır?

C. ﻟﻠﺤﻴﻄﺎن آذان

A. ٌﺐ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻛﺜﲑة
ُ ُُﻛﺘ

D. ﰲ اﻟﺴﻴﺎرة ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ

B. اﻟﺪرس ﻳﻴﺪأ ﰲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

6. Cümledeki altı çizili kısım müsenna/ikil

C. ٌأﻗﻼم ﻛﺜﲑة
ٌ ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺘﺎذ

yapıldığında yeni cümle nasıl olur?

.ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻃﻔﻠﺔ ذﻛﻴّﺔ ﺳﺎﻓﺮت ﻣﻊ أﺑﻴﻬﺎ اﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة

D. اﻟﻮﻟﺪ ﺧﻠﻒ اﻟﺒﺎب

ذﻛﻴﺘﲔ ﺳﺎﻓﺮﺗﺎ ﻣﻊ أﺑﻴﻬﻤﺎ اﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ْ  ﻫﺬان ﳘﺎ ﻃﻔﻠﺘﲔ.A
 ﻫﺬان ﳘﺎ ﻃﻔﻠﺘﺎن ذﻛﻴﺘﺎن ﺳﺎﻓﺮﺗﺎ ﻣﻊ أﺑﻴﻬﻤﺎ اﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة.B
ذﻛﻴﺘﲔ ﺳﺎﻓﺮﺗﺎ ﻣﻊ أﺑﻴﻬﻤﺎ اﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ْ  ﻫﺎﺗﺎن ﳘﺎ ﻃﻔﻠﺘﲔ.C
 ﻫﺎﺗﺎن ﳘﺎ ﻃﻔﻠﺘﺎن ذﻛﻴﺘﺎن ﺳﺎﻓﺮﺗﺎ ﻣﻊ أﺑﻴﻬﻤﺎ اﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة.D

2. Aşağıdaki cümleyle alakalı verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?

.ﻧﻈﻴﻒ
ٌ اﳌﺮأة ﺑﻴﺘُﻬﺎ

A-Haber isim cümlesidir ve damme ile merfudur.
B-Haber müfret haberdir ve damme ile merfudur.
C-Haber isim cümlesidir ve mahallen merfudur.
D-Haber müfret haberdir ve mahallen merfudur.

7. Aşağıdaki Esma-i Hamse (Beş isim)
kullanımlarından hangisi yanlıştır?

.ﻋﻠﻤﺖ أن ﺻﺪﻳﻘﻰ ﺧﺎﻟﺪا أﺻﺒﺢ ذا ﻣﻨﺼﺐ رﻓﻴﻊ ﰱ وﻃﻨﻪ
.أﻋﺮف أن أﺧﻰ زوﺟﺘﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻮزارة اﻟﺰراﻋﺔ
.ﻧﻈﻒ ﻓﺎك ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻌﺎم
ْ
ِ
.اﻟﻨﱮ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺟﺪﻩ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ
َ ﻛﻔﻞ

3. Aşağıdaki soruya olumlu ve olumsuz tüm
cevap seçeneklerini kullandığımız takdirde
hangi cevap asla verilemez?

A. ﺻﻠﻴﺖ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﻧﻌﻢ ﻣﺎ
ُ

ﺻﻠﻴﺖ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ؟
أ ﻣﺎ
َ

B. .زاد ﺗﺼﻤﻴﻢ زﻳﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ دﻣﺸﻖ ﻏﺪا

4. Boşluğu dolduracak uygun kelimeyi seçiniz.

C. .أﺷﺮب ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﻛﻮﺑﺎ ﻟﺒﻨﺎ
D. .وﺻﻠﺖ ﺛﻼث ﻣﻮﻇﻔﺎت إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺔ

.ﳛﺘﺎج اﱄ اﳌﺴﺎﻋﺪة................. أﻧﺎ أﺳﺎﻋﺪ

D.

.D

A. .ﻃﺎب اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﺸﺮة

ِ ﻧﻌﻢ ﱂ
D. أﺻﻞ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ

C.

.C

yoktur?

C. ﺻﻠﻴﺖ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﺑﻠﻰ
ُ

B.

.B

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temyiz

B. ﺻﻠﻴﺖ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﺑﻠﻰ ﻣﺎ
ُ

A.

.A

9. Hangi cümlede gramer hatası vardır?

اﻟﺬﻳﻦ
ذﻟﻚ
َﻣ ْﻦ
ﺗﻠﻚ

ِ أﻋﺘﻘﺪ أ ّن
A. .ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﺼﻒ ﳐﻠﺼﻮن
B. ﻣﺎزﻟﺘﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮون ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن

C. .ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺘﺎن ﺗﺰدﲪﺎن ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ

ٍ
D. .اﻟﺪرس
ﻓﺎﳘﺎت
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات
ﺻﺎرت
ُ
َ
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10. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat, cümle

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gramer

şeklinde kullanılmıştır?
A. .ﻫﺆﻻء ﻣﻌﻠﻤﻮن ﳐﻠﺼﻮن ﰱ ﻋﻤﻠﻬﻢ

hatası yoktur?

A. إﺳﺘﻘﺒﻞ اﳌﺪﻳﺮ ﻣﻨﺪوﺑﺘﲔ اﻟﻠ ّﺬﻳْ ِﻦ وﺻﻠﺘﺎ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن

ٍ
ِ
B. ﺑﻨﺸﺎط
ﻳﻌﻤﻼن
ﺼْﺒﻴﺎن
إن اﻟ ﱢ

B. .ﻣﺮت ﺑﻨﺎ ﺳﻴﺎرة ﺗﺴﺮع ﰱ ﺳﲑﻫﺎ
C. .زارﱏ ﺻﺪﻳﻖ ﻛﺮﱘ اﻷﺧﻼق

C. ﻣﺘﺼﻼت ﺑﺎﻟﺴﺤﺎب
ﻛﺄ ّن اﳉﺒﺎل
ٌ
D. ﻇﻠّﻮا ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرِة

D. .رأﻳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺟﺎﻟﺴﲔ ﰱ ﺻﺎﻟﺔ اﳌﻄﺎر

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı yanlış

16. Aşağıdaki cümledeki boşluğa hangi soru edatı

kullanılmıştır?

gelebilir?

A. ًزرت ﰲ اﻟﺮﻳﺎض اﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮة ﻣﺪرﺳﺔ

ٍ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺗﺴﻊ أﻻف
B. ﻧﺴﻤﺔ
ٍ داﻣﺖ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻠﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮ
C. ات وﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬ ٍﺮ

A.

D. ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﲬﺴﺔ و ﺛﻼﺛﻮن ﻛﺘﺎﺑًﺎ

C.

B.

12. Aşağıdaki cümle meçhul yapıya

D.

dönüştürüldüğünde, yeni cümle hangisi olur?

A. َﺳﻨُﺪﻋﻰ إﱃ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺘﺨﺮِج

ِ
ِ اﻷﺻﺪﻗﺎء إﱃ
.ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺘﺨﺮِج
َﺳﻴَ ْﺪ ُﻋﻮﻧﺎ
ُ

ﺳﺎﻓﺮ أﲪﺪ أﻣﺲ إﱄ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻴﺰور ﺻﺪﻳﻘﻪ؟...................
ﻣﺎذا
ﻫﻞ
ْ
ﻣﱴ
ﳌﺎذا

17. Altı çizili ifadeyi sıfat tamlamasına çeviriniz.
ﳛﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
A. اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﺔ
B. ﻛﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴّﺔ
C. اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴّﺔ
D. اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻲ
ّ

B. ﺳﻨَ ْﺪﻋﻮ اﻷﺻﺪﻗﺎءُ إﱃ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺘﺨﺮِج

ِ ﺳﺘُ ْﺪﻋﻰ اﻷﺻﺪﻗﺎء إﱃ
C. ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺘﺨﺮِج
ُ
ِ ﺳﺘُﺪﻋﻮن إﱃ
D. ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺘﺨﺮِج

13. Altı çizili ifadenin i’rabı hangi seçenekte

18. Aşağıdaki cümleden  ﻛﺎنçıkarıldığında yeni

doğru olarak verilmiştir?

ﻋﻤﻠﻬﻦ
ﻟﻌﻞ اﳌﻌﻠﻤﺎت ﳐﻠﺼﺎت ﰲ
ّ

cümle hangisi olur?

.ًّﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎً ذَﻛِﻴﺎ
َ ﻛْﻨ

A. ’ﻟﻌﻞnin ismidir, fetha ile mansuptur.

B. ’ﻟﻌﻞnin haberidir, damme ile merfudur.

A. .ذﻛﻲ
ّ أﻧﺖ ﻃﺎﻟﺐ
B. .ذﻛﻲ
ّ أﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ

C. ’ﻟﻌﻞnin ismidir, mahallen merfudur.
D. ’ﻟﻌﻞnin ismidir, kesra ile mansuptur.

C. .ذﻛﻲ
ّ ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺐ
D. .ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ذﻛﻴّﺔ

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde muttasıl
merfu zamir yoktur?
A. ًاﳌﺪﻳﺮان ﻋﻘﺪا إﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﺧﺎﺻﺎ

B. اﻟﺪﻳْﻨﺎ
َ ﺟﻠﺴﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﻀﻞ و
ْ

ِ
C. أﻛﺘﺐ اﻟﺪرس
ْ
َ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﲏ أﺳﺘﺎذﰐ أن
ِ
D. ًأﻧﺖ ﺗﻔﻌﻠﲔ ﺧﲑا
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19. Aşağıdaki Arapça metnin en uygun Türkçe

21. Aşağıdaki Arapça cümlelerin en uygun Türkçe

karşılığı hangisidir?

karşılığı hangisidir?

اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أ ْن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎ ُن ﺳﻴّﺪا ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن وﻻ
ٍ ِ ٍ
.ﻓﻀﻞ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء
ﻳﻘﺒﻞ
َ
َ ﻻ.اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﻌﺐ ﻟﺸﻌﺐ آﺧﺮ
.ﲔ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳊﻘﻮق
َْ اﳌﺴﺎواةُ ﺑَـ

واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻘﺪﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﻘﻴﻤﻮا
ِ ُﻣﻜﺎ�ﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻳﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻘﺪس ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧَﺔٌ ﻋﺎﻟﻴﺔٌ ﰲ ﻗ
ﻠﻮب اﳌﺴﻠﻤﲔ
ُ
 وﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﻳﻀﺎ آﺛﺎر. ٌوآﺛﺎر ﺗﺎرﳜﻴّﺔ
َ  وﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺠﺪ،ًَﲨﻴﻌﺎ
ٌ اﻷﻗﺼﻰ
.دﻳﻨﻴﱠﺔ

A. İslam, insanın Müslüman kardeşi üzerinde
otoriter olmasını ve bir halkın diğer bir halkı
sömürmesini
kabul
etmez.
Erkeklerin
zenginlere karşı hiçbir üstünlüğü yoktur. Eşitlik
insanlar arasında haklardadır.
B. İslam, insanın insan kardeşi üzerinde efendi
olmasını ve bir devletin diğer bir halkı
sömürmesini kabul etmez. Erkeklerin kadınlara
karşı hiçbir üstünlüğü yoktur. Eşitlik insanlar
arasında özgürlüklerde ve haklardadır.
C. İslam, insanın insan kardeşi üzerinde efendi
olmasını ve bir halkın diğer bir halkı
sömürmesini
kabul
etmez.
Erkeklerin
zenginlere karşı hiçbir üstünlüğü yoktur. Eşitlik
insanlar arasında ödevlerde ve haklardadır.
D. İslam, insanın insan üzerinde efendi olmasını
ve bir halkın diğer bir halkı istismar etmesini
kabul etmez. Erkeklerin kadınlara karşı hiçbir
üstünlüğü yoktur. Eşitlik insanlar arasında
ödevlerde ve haklardadır.

A. İsrailliler İslam’ın kutsal saydığı her şeyi,
yerlerine Yahudi mabetleri yapmak için
ortadan kaldırmak istiyor. Kudüs’ün tüm
Müslümanların kalplerinde yüce bir yeri vardır.
Orada Mescid-i Aksa ve tarihi eserler vardır.
Şehirde aynı şekilde dinî eserler de vardır.
B. İsrailliler İslam’ın kutsal saydığı her şeyi,
yerlerine Yahudi mabetleri yapmak için
ortadan kaldırmak istiyor. Kudüs’ün tüm
insanların kalplerinde yüce bir mekânı vardır.
Orada Mescid-i Aksa ve tarihi müzeler vardır.
Şehirde aynı şekilde hıristyan eserleri de vardır.
C. İsrailliler İslam’ın kutsal saydığı her şeyi,
yerlerine Yahudi mabetleri yapmak için
ortadan kaldırmak istiyor. Kudüs’ün tüm
Müslümanların kalplerinde yüce bir mekânı
vardır. Orada Mescid-i Aksa ve tarihi kiliseler
vardır. Şehirde aynı şekilde dinî eserler de
vardır.
D. İsrailliler İslam’ın kutsal saydığı her şeyi,
yerlerine Yahudi mabetleri yapmak için
ortadan kaldırmak istiyor. Kudüs’ün tüm
Müslümanların kalbinde yüce bir sevgisi
vardır. Orada Mescid-i Aksa, tarihi eserler ve
mukaddes değerler vardır. Şehirde aynı şekilde
dinî eserler de vardır.

20. ( اﳌﺮأة، َﻛﺒﲑ،  )دوﻟﺔkelimelerinin çoğulları hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir.

A. ( اﳌﺮآت، ﻛﺒﺎر،)دوﻻء
B. ( اﻟﻨﺴﻮة، ﻛﱪ،) دول
C. (اﻟﻨﺴﺎء، ﻛﺒﺎر،) دول
D. (اﻟﺰوﺟﺎت، أﻛﺒﺎر،)دوﻻت
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22. Altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi

25. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlıları sırasıyla

seçenekte doğru olarak verilmiştir?

2
A. دوﱄ

B.  إﺳﺘﻌﻤﺎريC. وﻃﲏ
D.  داﺧﻠﻲ-

hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 ﻟﻜﻦ ﻗﺮﻳﺸﺎ رﻓﻀﺖ دﻋﻮﺗﻪ.1
 ﻋﺎش اﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ أﺟﻨﱯ.2
1
ﺣﺼﻞ ﻋﻞ
رﺿﻲ
ﻗﺒﻞ
ﻓﺮض

(3) أﻋﻄﻰ-(2)  أﻋﻠﻦ-(1) ﻃﺎف

3
A. ﻗ ّﺪم ل
B. ﻗ ّﺪم ل
C. وﻫﺐ
D. وﻫﺐ

23. Aşağıdaki paragrafa göre seçeneklerden

2

1

- أﻇﻬﺮ

- دار

-  أﻇﻬﺮ- رﺟﻊ
-

ﻇﻬﺮ
-

أﻇﻬﺮ

-

دار
- ﻋﺎد

hangisi doğrudur?

 وأﻗﺎم,أﻗﻴﻢ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻀﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
 و ﻣﻦ, ووﻗﻌﺖ ﺣﺮوب وأﺣﺮﻗﺖ اﻟﻨﺎر ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺪور,اﳌﻠﻚ ﻬﺑﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ

26. Aşağıdaki Türkçe ifadenin en uygun Arapça

karşılığı hangisidir?
“Araba ile yolculukta çalışan bir çiftçi, evini
inşa eden bir bal arısı ve yiyecek arayan bir
tilki görürsün.”

, ﰒ أﻗﺎﻣﺖ ﻣﻠﻜﺔ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗْﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة,ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
.وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎر ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

A. İskender bir okul kurmuştur.
B. Kurulan okula, yaşça büyük olanlar,
alimlerden ilimler öğrenmek için gelmişlerdir.
C. Kraliçe Klopatra’nın kurduğu kütüphane
yanmaktan kurtulmuştur.
D. Kral’ın kurduğu kütüphane yanmıştır.

 واﻟﻨﺤﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء ﺑﻴﺘﻪ, ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات ﺗﺮى اﻟﻔﻼح ﻳﻌﻤﻞ.A
.و اﻟﺜﻌﻠﺐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﻌﺎم
 وﳓﻼ ﻳﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء ﺑﻴﺘﻪ و ﺛﻌﻠﺒﺎ, ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ﺗﺮى ﻓﻼﺣﺎ ﻳﻌﻤﻞ.B
.ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﻌﺎم
 وﳓﻼ ﻳﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء ﺑﻴﺘﻪ و ذﺋﺒﺎ, ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ﺗﺮى ﻓﻼﺣﺎ ﻳﻌﻤﻞ.C
.ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﻌﺎم

24. Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?

 وذﺑﺎﺑﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء ﺑﻴﺘﻪ و, ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ﺗﺮى ﻓﻼﺣﺎ ﻳﻌﻤﻞ.D
.ﺛﻌﻠﺒﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﻌﺎم

 ﰒ ﺷﻌﺮ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ,  ﻓﺴﺎر ﺑﻌﻴﺪا ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء,ﺧﺮج اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻳﺼﻄﺎد
 و رأى ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ و ﳌﺎ وﺻﻞ, و أراد أن ﻳﺄﻛﻞ ﺷﻴﺄ, اﻹﺳﱰاﺣﺔ
.ﻫﻨﺎك وﺟﺪ ﻓﻴﻪ أﻋﺮاﺑﻴّﺎ
A. إﱃ ﻣﺎذا اﺣﺘﺎج اﳋﻠﻴﻔﺔ؟
B. ﻣﺎذا وﺟﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ؟
C. ﳌﺎذا ذﻫﺐ اﳋﻠﻴﻔﺔ إﱃ اﻟﺼﺤﺮاء؟
D. ﻣﺎذا أﻛﻞ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻫﻨﺎك؟

4
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29. Aşağıdaki Türkçe ifadenin en uygun Arapça

27. Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin

“Canlarını ve mallarını Allah yolunda veren
büyük prensip sahibi müminlerden bir kısmının
güzel örneklerini tarih nakletti. Her Müslüman,
”Müslüman kardeşini sevdi.

ﰲ ﻋﻬﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎن أﺻﺎﺑﺖ ﳎﺎﻋﺔ ﺷﺪﻳﺪةٌ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ .ﰲ
َﻟﻒ ٍ
ﲨﻞ َْﲢ ِﻤﻞ ﺑِﻀﺎﻋﺔ ِﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ وﺻﻠﺖ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻛﺒﲑة ﻓﻴﻬﺎ أ ُ
.وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن .

?cevabı yoktur

?karşılığı hangisidir

 .Aذﻛﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﻣﺜﻠﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻟِﺒﻌﺾ ااﳌﺆﻣﻨﲔ أﺻﺤﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﺬﻳﻦ

ﳌﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ؟ A.

ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ أﺧﺎﻩ
أﺣ ﱠ
ﺐ ﱡ
ﻗﺪﱠﻣﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻫﻠﻬﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲَ .

ﻣﺎ اﺻﺎب اﳌﺴﻠﻤﲔ؟ B.

اﻹﻧﺴﺎن.

ﻛﻢ ﲨﻼ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ؟ C.

 .Bذﻛﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﻣﺜﻠﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻟِﺒﻌﺾ ااﳌﺆﻣﻨﲔ أﺻﺤﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ

وزع ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ؟ D.
ﻫﻞ ّ

ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ
أﺣ ﱠ
ﺐ ﱡ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﱠﻣﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲَ .
أﺧﺎﻩ اﳌﺴﻠﻢ.

28. Aşağıdaki cümlelerin en uygun Arapça

 .Cذﻛﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﻣﺜﻠﺔ ﲨﻴﻠﺔ و ﻃﻴﺒﺔ ﻟِﺒﻌﺾ ااﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﱠﻣﻮا

?karşılıkları hangi seçenekte verilmiştir
“Bu fikri onaylayanlara gelince, onların
”başka düşünceleri de vardı.

ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ
أﺣ ﱠ
ﺐ ﱡ
أﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻫﻠﻬﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔَ .

أﺧﺎﻩ اﳌﺴﻠﻢ.

أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻜﺎن ﳍﻢ آراء أﺧﺮ A.

 .Dذﻛﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﻣﺜﻠﺔ ﲨﻴﻼ ﻟِﺒﻌﺾ ااﳌﺆﻣﻨﲔ أﺻﺤﺎب اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ

أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻜﺎن ﳍﻢ آراء أﺧﺮى B.

ﻛﻞ اﻧﺴﺎن أﺧﺎﻩ اﳌﺴﻠﻢ.
أﺣ ﱠ
ﺐ ﱡ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﱠﻣﻮا أﻣﻮاﳍﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲَ .

أﻣﺎ اﻟﺬي واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻜﺎن ﳍﻢ آراء أﺧﺮى C.

30. Aşağıdaki fiil- harfi cer eşleştirmelerinden
?hangisi doğrudur

أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻜﺎن ﳍﻤﺎ آراء أﺧﺮ D.

دل ﻋﻠﻰ� -ﻰ ﻋﻦ( A.
)اﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻰّ -
دل ﰲ� -ﻰ ﰲ( B.
)اﺳﺘﻮﱃ ب ّ -
دل ﻋﻦ� -ﻰ ﻋﻦ( C.
)اﺳﺘﻮﱃ ﰲ ّ -
دل ﻋﻠﻰ� -ﻰ ﻣﻦ( D.
اﺳﺘﻮﱃ ﻋﻦّ -

31. Cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi
bulunuz.

 .....................وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺜﻠﺔٌ ﻛﺜﲑةٌ.

اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﻐﲑة A.

ٍ
ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ B.
وﻫﺬا ﻳﺸﺮح اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻇﻬﺮ اﳋﻮف واﳋﺠﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ C.

ﺷﺎب ﺻﻐﲑ D.
ﱂ ﻳﺮ ﰲ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﺳﻮى ّ

Kitapçık türünü ve Öğrenci Numarasını kodlamayı unutmayın.
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32. Aşağıdaki Türkçe ifadenin en uygun Arapça

35. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin
son harekeleri hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?

karşılığı hangisidir?

“Yabancı bir adam, ona yaklaştı ve şöyle dedi:
mektubu unutma! Hoca Mahmut Tren garındaki en
yakın bir posta kutusuna mektubu atmak için
hemen koştu.”

 أﺷﺎر إﱃ اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﳉﺮة.1
 ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺄن ﻳﻌﻴﺪ إﱃ اﻟﺮﺟﻞ اﻷﻣﻮال.2
 أراد أن ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺘﻪ زوﺟﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ.3

ﺗﻨﺲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ! ﻓﺄﺳﺮع
َ  ﻻ: أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ وﻗﺎل ﻟﻪ.A
ِ ِاﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد إﱃ أﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ ﰲ اﶈﻄﱠﺔ ﻟ
ﻴﻠﻘﻲ ﻓﻴﻪ

A.
B.
C.
D.

.اﳋﻄﺎب
ﺗﻨﺲ اﳋﻄﺎب! ﻓﺄﺳﺮع
َ  ﻻ: أﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ وﻗﺎل ﳍﺎ.B
ِ ِاﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد إﱃ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ ﰲ اﶈﻄﱠﺔ ﻟ
.ﻴﻠﻘﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

1- Damme 2- Fetha 3-Fetha
1-Fetha 2- Damme 3- Fetha
1-Fetha 2-Kesra 3- Sükun
1- Damme 2- Damme 3- Sükun

36. “Yolunu kurdun veya tilkinin bilmediği bu

orman, hoştur.” Cümlesinin Arapça karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir.?
A. ﻫﺬا اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﱂ ﻳﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﻪ ذﺋﺐ أو ﺛﻌﻠﺐ

ﺗﻨﺲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ! ﻓﺄﺳﺮع
َ  ﻻ: أﻗﺒﻞ إﻟﻴﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺮوف وﻗﺎل ﻟﻪ.C
اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد إﱃ أﻗﺮب ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ ﰲ اﶈﻄﱠﺔ ﻟِﻴﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ

B. ﻫﺬا اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ذﺋﺐ أو ﺛﻌﻠﺐ

.اﳋﻄﺎب

C. ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ذﺋﺐ أو ﺛﻌﻠﺐ

ﺗﻨﺲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ! ﻓﺄﺳﺮع
َ  ﻻ: أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ وﻗﺎل ﻟﻪ.D
ِ ِاﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد إﱃ أﻗﺮب ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ ﰲ اﶈﻄﱠﺔ ﻟ
ﻴﻠﻘﻲ ﻓﻴﻪ

D. ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﱂ ﻳﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ذﺋﺐ أو ﺛﻌﻠﺐ

37. “ ﻓﺤﺪﺛﻪ اﳉﺎﺣﻆ ﲟﺎ ﻓﻌﻠﺖ ّأﻣﻪ
ّ ” cümlesinin Arapça

اﳋﻄﺎب

karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

33. Aşağıdaki ibareyi en uygun şekilde

A.
B.
C.
D.

tamamlayan seçenek hangisidir?

................. ﻳﺘﺒﺎدل اﳌﺴﻠﻤﻮن
A. ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن
ّ
B. اﻟﺰﻳﺎرات ﰲ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ

Cahız, annenin yapmadığı şeyi aktardı
Cahız, ona annenin yaptığı şeyi aktardı
Cahız, ona annesinin yaptığı şeyi aktardı
Cahız, annesinin yapmadığı şeyi ona
aktardı

C. ﻷﻧّﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ
D. و ﻳﺴﺎﳏﻪ

34. Cümleyi uygun şekilde tamamlayan fiilleri
bulunuz.
 درﺟ ًﺔ...(2).. و،ﺷﺄن اﳉﺎﺣﻆ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ..(1)... وﻫﻨﺎك

.ًﻛﺒﲑة

2

1

A. ﻋﻼ – ﺑﻠﻎ
B. ُوﻟﺪ – وﺻﻞ

C. ﻣﻜﺚ – إﻋﺘﱪ
D. ﻣﺎت – ﻗﺎﺑﻞ
6
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38. Aşağıdaki metnin en uygun Türkçe karşılığını
40. Aşağıdakilerden hangisi emr-i hazır
bulunuz.
sıygasında değildir?
A. َرﱠد

ﻗﻮي
ّ ذر إﺳﻼﻣﻪ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ و ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ّأول إﻋﻼن
ّ أﻋﻠﻦ أﺑﻮ
 ﰲ أرض ﻟﻴﺴﺖ،أﺟﻨﱯ ﻋﻦ ﻣﻜﺔ
ّ  أﻋﻠﻨﻪ رﺟﻞ،ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

B. ﻗِﻴﺎ

C. َﺳ ْﻞ
D. ﻮﻣﻮا
ُ ُﻗ

.ﺣﱴ ﻛﺎد ﳝﻮت
ّ ﺑﻘﻮة
ّ  و ﻫﻨﺎ ﺿﺮﺑﻪ اﳌﺸﺮﻛﻮن، و دار ﻟﻴﺴﺖ دارﻩ،أرﺿﻪ
A. Ebu Zerr, Müslüman olduğunu mescitte ilan
etti. Bu ilan, İslam davetinin ilk ilanıydı. Onu
Mekke’yi tanımayan bir adam, kendi toprağı
olmayan bir toprakta, kendi vatanı olmayan bir
memlekette ilan etmişti. Orada Müşrikler onu
neredeyse ölene kadar dövdüler.

41. “ ”وﻗﻊFiilinin muzari meçhulü hangi şıkta
doğru verilmiştir?

A. ﻳـُ ْﻮﻗِ ُﻊ

B. Ebu Zerr, Müslüman olduğunu mescitte ilan
etti. Bu ilan, İslam davetinin ilk güçlü ilanıydı.
Onu Mekke dışından bir adam, herhangi bir
toprağı ve evi bulunmayan bir memlekette ilan
etmişti. Orada Müşrikler onu neredeyse ölene
kadar dövdüler.

B. ﻳُﻮﻗَ ُﻊ
C. ﻳـُ َﻘ ُﻊ

D. ﺎع
ُ ﻳـُ َﻘ

ِ ْ ”وإ َذا ﻗُِﺮأَ اﻟْ ُﻘﺮآ ُن ﻓَﺎﺳﺘَ ِﻤﻌﻮا ﻟَﻪ وأَﻧayet42. “ ﺼﺘُﻮا ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗـُْﺮ َﲪُﻮ َن
َُ ُ ْ
ْ

C. Ebu Zerr, Müslüman olduğunu mescitte ilan
etti. Bu ilan, İslam davetinin ilk güçlü ilanıydı.
Onu Mekke dışından bir adam, kendi toprağı
olmayan bir toprakta, kendi vatanı olmayan bir
memlekette ilan etmişti. Orada Müşrikler onu
neredeyse ölene kadar dövdüler.

i kerimesinde geçen altı çizili kelimelerden
hangisileri meçhul olarak gelmiştir?
ِ ْأَﻧ
A. َ ﻗُ ِﺮأ, ﺼﺘُﻮا
B. َ ﻗُ ِﺮأ, ﺗـُْﺮ َﲪُﻮ َن

C. ﺎﺳﺘَ ِﻤ ُﻌﻮا
ْ َ ﻓ،ﺗُـ ْﺮ َﲪُﻮ َن
ِ ْأَﻧ
D. َ ﻗُ ِﺮأ,  ﺗـُْﺮ َﲪُﻮ َن, ﺼﺘُﻮا

D. Ebu Zerr, Müslüman olduğunu mescitte ilan
etti. Bu ilan, İslam davetinin ilk güçlü ilanıydı.
Onu Mekke dışından bir adam, kendi toprağı
olmayan bir toprakta, kendi vatanı olmayan bir
memlekette ilan etmişti. Orada Müşrikler onu
öldürünceye kadar dövdüler.

43. Aşağıdaki mastarlarının (sülasi) kökleri hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
( إﺳﺘِْﻨﺘﺎج4) ، ( إﺳﺘِﺴﻼم3) ،(إﺳﺘِﻌﻤﺎل2)،(إﻟْﺘﻤﺎس1)

ِ
ِ
ِ
ِ
A. (1) ﺲ
َ  ﻟَﻤ, (2)  َﻋﻤ َﻞ, (3)  َﺳﻠ َﻢ, (4) ﺗَﻨ َﺞ
B. (1), ( َﻣﻠِﺲ2)  َﻋ ِﻤﻞ, (3), ( َﺳﻠِ َﻢ4) ﺞ
َ َﻧَـﺘ
َ
َ
C. (1) ﻟَ ِﻤﺲ, (2)  َﻋﻠِ َﻢ, (3)  َﺳﻠِ َﻢ, (4) ﺞ
َ َﻧَـﺘ
َ
D. (1)  ﻟَ ِﻤﺲ, (2)  َﻋ ِﻤﻞ, (3)  َﺳﻠِ َﻢ, (4) ﺞ
َ َﻧـَﺘ
َ
َ

39. “ ”ﻗﺎلfiilinin nehyi gaib cemi müennes sigası
hangisidir?
A. ﻻ ﻳَـ ُﻘﻠْ َﻦ
B. ﻻ ﺗَـ ُﻘﻠْ َﻦ

ِ ﻻ ﺗَـ ُﻘ
C. ﻮﱄ
D. ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮا
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A KİTAPÇIĞI
44. Aşağıdaki ayette geçen mezid fiiller için
49. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde dolduran
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
ifadeleri bulunuz.
ِ
......  وﻓﻀﻼ,  اﻟﻄﻌﺎم........  و.......  ﰲ...... أﻣﻲ
“ُﺮﺿﻮا اﷲَ ﻗَـ ْﺮﺿﺎً ﺣﺴﻨﺎً ﻳُﻀﺎﻋﻔﻪ
ُ ”إ ْن ﺗُـ ْﻘ

A.
B.
C.
D.

İkinci fiile bitişmiş mansub zamir vardır.
Her ikisi de Sülasî Mezid fiildir.
Her iki fiilinin failleri de Müstetir zamirdir.
Her ikisi de muzari fiildir.

. إﺧﻮاﱐ......... ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮم

 ﺑﱰﺑﻴﺔ-  ﻋﻦ ذﻟﻚ-  ﺗﻄﻬﻮ ﻟﻨﺎ-  اﻟﺒﻴﺖ- ﺗﻌﻤﻞ
 ﺑﱰﺑﻴﺔ-  ﻋﻦ ذﻟﻚ-  ﺗﻄﻬﻮن ﻟﻨﺎ-  اﻟﺒﻴﺖ- ﺗﻌﻤﻠﲔ
 ﺑﱰﺑﻴﺔ-  ﻋﻦ ذﻟﻚ-  ﺗﻄﺒﺨﲔ ﻟﻨﺎ-  اﻟﺒﻴﺖ- ﺗﻌﻠﻢ
 ﺑﱰﺑﻴﱵ-  ﻋﻦ ذﻟﻚ-  ﺗﻄﺒﺦ ﻟﻜﻢ-  اﻟﺒﻴﺖ- ﺗﻌﻤﻞ

45. Aşağıdaki cümlelerdeki mezid fiillerden
hangisinin mastarı farklıdır?

A. اﻷﻋ َﻤﻰ
ْ ُﺲ و ﺗَـ َﻮّﱃ أ ْن ﺟﺎءﻩ
َ ََﻋﺒ
ِ
ِ ﺖ ﻗﺒﻞ ُد
B. . اﳌﺴﺠﺪ
ﺧﻮل
َ ُ َْﲡَ ْﻮَرﺑ
C. . ﺼ ّﺪى
َ َﻓ
َ َﺄﻧﺖ ﻟَﻪُ ﺗ

.A
.B
.C
.D

50. أﻛﻤﻞ اﳉﻤﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ

ِ ﻳـﺘَـﻬﺠ ُﺪ اﳌ
ِ ﺆﻣ ُﻦ ﰲ
D. اﻟﻠﻴﻞ
ُ ََّ

اﳌﻌﲎ؟
......  اﻟﺴﺎﻋﺔ...  اﻟﺒﻴﺖ...  ﰲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﳜﺮج....... أﰊ
 اﳋﺎﻣﺴﺔ......  ﰲ........و

46. Seçeneklerden hangisinde ‘İf’âl’ babında bir
fiili kullanılmamıştır?

ِ
ِ
ِ
ِﺼ
A. ﺳﺎﻋﺔ
َ ﻒ
ْ َﺳﺘُ ْﻘﻠ ُﻊ اﻟﻄّﺎﺋَﺮةُ ﺑَـ ْﻌ َﺪ ﻧ

B. ﻮل ِﲟَﺎ أُﻧْ ِﺰَل إِﻟَْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َرﺑﱢِﻪ
ُ َآﻣ َﻦ اﻟﱠﺮ ُﺳ
C. ﺑﲔ ﻗُـﻠُﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ
ْ َواذْ ُﻛُﺮوا ﻧِ ْﻌ َﻤﺔَ اﷲ َﻋﻠَﻴ ُﻜ ْﻢ إ ْذ ُﻛﻨْﺘُ ْﻢ
َ ﻒ
َ ّأﻋﺪآءً ﻓَﺄَﻟ

ِ
ِ
ِ
D. ﺴﺘَـ ْﻌ ِﺠﻠُﻮن
ْ َُﺧﻠ َﻖ اﻹﻧﺴﺎ ُن ﻣ ْﻦ َﻋ َﺠ ٍﻞ َﺳﺄُرﻳ ُﻜ ْﻢ آﻳﺎﰐ ﻓﻼ ﺗ

 اﻟﺴﺎﻋﺔ-  ﻳﻌﻮد-  اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ-  ﰲ-  ﻣﻦ-  ﻳﻌﻠﻢ.A
 اﻟﺴﺎﻋﺔ-  ﻳﻌﻮد-  اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ-  ﰲ-  ﻣﻦ-  ﻳﻌﻤﻞ.B
 اﻟﺴﺎﻋﺔ-  ﻳﺮﺟﻊ-  اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ-  ﰲ-  ﻣﻦ-  ﻳﻔﻌﻞ.C

47. Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden

 اﻟﺴﺎﻋﺔ-  ﻳﺪﻋﻮ-  اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ-  ﰲ-  ﻣﻦ-  ﻳﻌﻤﻞ.D

A.
B.
C.
D.

başlandığı zaman okunan, kendisinden önce
harekeli bir harf geldiği zaman ise yazılı
olmasına
rağmen
okunmayan
hemze,
aşağıdakilerden hangisidir?
Hemze-i kat‘
Hemze-i vasıl
Hemze-i istifhâm
Hemze-i zâide

ٰ ’﴿ ٓﻛdaki
48. Hurûf-i mukata‘alardan olan ﴾ﺺ
ٓ ـــﮭ ٰﯿ ٓﻌ
( كve  )صharflerinde hangi med vardır?
A.
B.
C.
D.

Medd-i lâzım harfî muhaffefe
Medd-i lâzım kelime-i muhaffefe
Medd-i lâzım kelime-i musakkale
Medd-i lâzım harfî musakkale
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