SARF SORULARI -15. “ًَْصان
”ًالً ُتن ر رkelimesi ile ilgili aşağıdakilerden

1. “ ًً”َض ربة
ْ  رsıgası ile ilgili aşağıdakilerden

hangisi doğru değildir?
A) فعلًمضارعًنفىًاستقبال

hangisi doğrudur?
A) İsmi-i fâil

B) فعلًمضارعًبناءًمعلومًًتثنيهًمؤنثًخماطبه

B) Mastar gayr-ı mimi

C) فعلًمضارعًتثنيهًمؤنثًغائبه

C) Mastar bina-i nev’

D) فعلًمضارعًتثنيهًمذكرًخماطب

D) Mastar bina-i merre

2.ً“رب
ً  ً”ً ركت رfiilinin emri hazır tesniye müennes

6. “Nehyi hazır, Bina-i malum, Müfred,
müzekker, muhatap”
Bu manayı ifade eden sıga aşağıdakilerden
hangisidir?
A)ًَْص
ً ُ ُ رماً رتن

sıgası aşağıdakilerden hangisidir?
A)ًًرت ْك ُت ربان
B)ًًُا ْك ُت ربا

B)ًَْص
ً رل ْنً رتن ُ ر

C)ًًري ْك ُت ربان

C)ًَْص
ً ُ ُ رالً رتن

D)ًًاًُ ْك ُت ربان

D)ًَْص
ً ْ ُ رالً رتن

3. “ ”ًفعلًمضارعًبناءًجمهولًمفردًمؤنثًخماطبةbu manayı

7. “ناص
ًُ  ” رًمsıgası ile ilgili aşağıdakilerden

ifade eden sıga aşağıdakilerden hangisidir?
A)ًًً ُي ْكتربير

hangisi söylenemez?
A) اسمًزمان

B)ًن
ًًُت ْك رت ْب ر

B) مصدر ميمي

C)ًًُت ْكتربير

C) اسمًفاعل

D)ًرب
ُ ُت ْكت

D) اسمًمكان

4. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi ismi
fail sıgalarından biri değildir?
A) ًركتَّاب

8. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi
doğru değildir?
A) نَص=ًفعلًمضارع
ً ُ رًأ ر

B) ًُكتَّب

B)ُح رسي = اسمًتصغري

C) ب
ً ُ ك رروات

C) بىً=ًاسمًتفضيل
ً ْ ًُك

D) ًرك رت ربة

D) نَصي=ًفعلًأمر
ً ُ ُا
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9. “Sen bir kadın ne acayip yardım ettin”
Bu manayı ifade eden sıga aşağıdakilerden
hangisidir?
A) ًماًأنَصك
ً ر

12. Aşağıda verilen vezin mevzun
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) ًف ْع رواالً=ًج ْه روارا
B)ًرف ْع رل رلةً=ً رد ْح رر رجة

B) أنَصها
ً ماً ر

C) ًإ ْفع َّواالً=ًإ ْجل َّواذا

C) َب
ً أ ًْنَصً ر

D) ًح ررارا
ً ْ إ ْفعً رًعاالً=ًإ

D) ًَأنَصًب

11. “ًًًيفًصدُ ورً النَّاس
ُ ” را َّلذيً ُي رو ْسو ُسayeti kerimede
altı çizili fiilin babı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ًإ ْف رعاال

10. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi
müennesler için kullanılamaz?
A) ب
ً ُ أ ًْك ًُت

B)ًًف ْع رَلال

B) رك رًتـ ربا

C)ًًترف راعَُل

C) تم
ً ُ رًكت ًْب

D)ًًرت رف ُّعل

D) ن
ًرًك رًت ًْب ر
14. Aşağıda verilen ayet-i kerimelerin
hangisinde sülasi mücerred bir fiil yoktur?
11.

A)ًرَصًاهللً روا ْل رفت ُْح
ا رذ ر
ُ ْ اًجا رءًن

I. Vezni; ل
ً ُ ًلً ًُيفع
ً  رًف ّع رdur.

َّاسً ريدْ ُخ ُل ر
B)ًونًيفًدينًًاهللً را ْف رواجا
رو رر را ْي رتًالن ر

II. Binası; çoğunlukla müteaddî bazen lazimi
içindir.
III. Alameti; Madi sığasında, aynül fiil ile lamül
fiil arasında aynül fiilin aynı cinsinden bir harf
zaide olmuş.
Yukarıda Sülasi mezid’in birinci nev’in ikinci
babı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya
hangileri söylenebilir?

C)ًاس رتغْف ْر ُه
ْ رف رسب ْحًب رح ْمد رًرب رَ رًو

A) Yalnız I

A) Binası; lazımı içindir.

B) II, III

B) Ruba-i mücerred bir fiildir.

C) I, II

C) ج
ً ح رًر ر
ًْ ’ رًدye mülhak olan 6 babtan biridir.

D) I, II, III

D) Masdarı; ًدً ًْررًباحًا،ًحة
ً رًد ًْر رًب رşeklinde gelir.

ًًإً َّن ُهًًك ر
D)ًرانًت َّروابا

15. ح
ً ً رد ْر رب رfiili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
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16.  ا ْق رش رع ًَّرfiilinin mücerredi aşağıdaki

20. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?

seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) ش
ً رق ر ر

A)ًتً= ًُمضاعف
ُ رمدر ًْد

B) رش رع رًر

B) فً=ًلفيفًمفرو
ً رًو ر

C) رق رش رًع

C) رل =ًمثال
ً رأك ر

D) رقش رع رًر

D) ً=ًصحيح
ً رفت ررح ر

17. Aşağıdaki bablardan hangisinin binası,
mübalağa-i lazımı için değildir?

KISAS

A) ًانْف رعاال
B) ًإ ْفعي رعاال

21. Hz. İbrahim eşi Hacer ve oğlu İsmail ile ilk
olarak nereye hicret etmiştir?

C) ًا ْفعَلال

A) Mekke’ye

D) ًا ْفعنَْلال

B) Şam’a
C) Mısır’a
D) Kenan’a

18. “Aynül fiilinde elif olan fiillere…………denir’’
Yukarıdaki boşluğa uygun olan kelime hangiً
seçenekte doğru verilmiştir?
A) Ecvef
B) Nakıs
C) Lefif

22. Hz. İbrahim (a.s.), bir gece rüyasında Hz.
İsmail’i kurban ettiğini gördü. Hz. İbrahim,
Halilullah (Allah’ın dostu) idi. Bu sebeple
Allah’ın rüyada emrettiği şeyi yapmayı istedi.
Oğlu İsmail’e “Rüyamda seni kurban ettiğimi
görüyorum. Ne dersin?” diye sorunca Hz.
İsmail Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap.
İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.
Bunun üzerine Hz. İbrahim oğlu İsmail’i
kurban etmek için nereye götürmüştür?

D) Mehmuz

19. Aynı cinsten olan iki harften birincisi
harekeli, İkincisinin de geçici olarak sakin
olursa, birinci harf ikinci harfe İdğam edilir.
Yukarıda verilen tarif İdğam’ın hangi kısmına
aittir?
A) Vacip

A) Arafat dağına

B) Caiz
C) Mumteni’

B) Müzdelife’ye

D) Hiçbiri

C) Safa tepsine
D) Mina’ya
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21. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı
doğru verilmemiştir?

27. Aşağıda Hz. Yusuf ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Boğaz = ُح ْل ُقوم

A) Hz. Yakub’un 12 oğlundan biridir.

B) Balta = ًرف ْأس

B) Hz. Yusuf hakkı söylemekten kaçınmazdı.
C) Peygamberlik vazifesini Mısırda yapmış.

C) Müjde = ش
ً رب ر

D) Ormanda kaybolup kuyuya düşmüş.

D) Bıçak = ًسً ًّكي

A) Hz. İsmail’i Allah’a kurban ederken.

28. Vezirin karısı, kocasına hıyanet ederek Hz.
Yusuf’tan Murad almak istedi. Fakat Hz. Yusuf
bundan kaçındı ve dedi ki: “Hayır! Ben
efendime hıyanet etmem. Gerçekten o, bana
iyilik etti ve bana ihsanda bulundu. Ben
Allah’tan korkarım.”
Yukarıda verilen parçada Hz. Yusuf’un hangi
yönüne değinilmiştir?

B) Kâbe’yi inşa ederken.

A) Cesur olması

C) Putları kırarken.

B) Vefalı olması

D) Ateşten kurtulurken.

C) Sabırlı olması

24. “Rabbimiz! Bizden kabul buyur. Şüphesiz ki
sen, iştensin, bilensin.” (Enbiya 127)
Hz. İbrahim (a.s.) yukarıdaki duayı ne zaman
yapmıştır?

D) Cömert olması

25. Hz. Yakub (a.s.)’un babası kimdir?
A) Hz. İbrahim

29.

B) Hz. İsmail

ّ
- يعلمًأنًاألمان رًةًقليلةًيفًالناس
ًوكانًيوسف
ًُ

C) Hz. İshak

- يعلمًأنًاخليان رًةًكثريةًيفًالناس
ًّ
ًوكانًيوسف
ًُ

D) Hz. Süleyman

ّ
- ًالناسًخيونونًيفًأموالًاهلل
ً رىًأن ر
وكانًيوسفًي
ًُ
Aşağıdakilerden hangisinin Arapçası yukarıda
verilmemiştir?

26. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı
doğru verilmemiştir?

A) Hz. Yusuf, insanlar arasında hıyanetin
çokluğunu biliyordu.

A) Zayıf = ًس ر ًمن

B) Hz. Yusuf, insanların Allah’a ait mallar
hususunda bile hıyanet ettiklerini görüyordu.

B) Peygamberlik = ُن ُب َّوة

C) Hz. Yusuf, ülkede birçok hazinenin varlığını
görüyordu.

C) Kıskançlık = ًرح رسد

D) Hz. Yusuf, insanlar arasında güvenilirliğin
azlığı biliyordu.

D) Cesur = ًجرًيئ
ًر
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33. “ً ” ُي ًْر ُمًو رنfiili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

30. “Rabbim! Bana, bir parça mülk verdin ve
bana rüya tabirini öğrettin. Ey göklerin ve
yerin yaratıcısı! Dünya da ahirette de benim
yârim sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve
beni Salihler zümresine kat.”
Yukarıda verilen dua hangi peygambere
aittir?

söylenemez?
A)ًMuzari fiil, malum, cem-i müzekker gaip
sığasıdır.
B)ًAslı: ً ُي ًْرمًيُو رنdır.
C)ًİsmi meful cem-i müzekker sığası:ًً ُم ًْر رًم ْو رًنdır.

B) Hz. Yusuf

D)ًMüfred müzekker emir sığası: ً اً ْرمdır.

A) Hz. İbrahim
C) Hz. İshak
D) Hz. Yakub

34. “ً ” رصبيkelimesinin i’lâl yapılmadan önceki
hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) ًصبًيي
ًر

31. ض
ً ُّ  ري رعfiilinin başına ْ  ًلgelmesi durumunda

B) ًصبً ًْوي
ًر

aşağıdaki okuma şekillerden hangileri
doğrudur?

C) ًصبًيو
ًر

A) ض
ً ْ ًًلً رًي ًْعض-ًًًلً رًي رًعض-ًض
ً َّ ًلً رًي رًع

D) ًص ًُبوي
ًر

B)ًًًلً رًي رًع ُّض-ًًًلً رًي رًعض-ًض
ً َّ لً رًي رًع
C)ًض
ً ْض
ً ًلً رًي ًْع ر-ًًًلً رًي رًعض-ًض
ً َّ ًلً رًي رًع
D) ض
ً ْض
ً ُ ًلً رًي ًْع-ًًًلً رًي رًعض-ًض
ً َّ لً رًي رًع

35. Aşağıda verilen fiillerden hangisinin ismi
zamanı ve ismi mekânı yanlış verilmiştir?
اسمًالزمانًواملكان

ًفعل

A

ًرم ْأكرل

ًرأك ررلً–يأك ُُل

B

ًُم رفرح

ًً ُي رفر ُح-ًرف َّر رح

32. ط رًوىً–ً رًي ًْطوًي
ً رfiillerinin ًا ًْفت رًعالve رًتف ُّعل

C

ًبة
رم ْق ر ر

ًب
ُ ُ ً ري ْق-ًب
رق ر ر

bablarından emri hazır sıgaları
aşağıdakilerden hangisidir?

D

ًرم ْوضع

ًً ري رض ُع-ًرو رض رع

A) ً رت رط ًَّو-ًا َّطو

NAHİV SORULARI -1-

B) ي
ًَّ ً رت رًط-ًطوًي
ًْ ا

36. Aşağıda verilen örneklerden hangisindeki
Cer harfleri “Zaide” olarak kullanılmamıştır?

C) ًً رت رطو-ًطو
ًْ ا

A) كفىًباهللًشهيدًا

D) ًً رت رطو-ًاً ًْن رًطو

B) ًماًجائنيًمًنًاحد
C) ًرعونًعَلًفًاالرض
ًر
ًإ ًّنًف
D) والًأباً رًل ًُكم
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37. ًوهي.........ًاملقاربة
ًعالً ر
ً يًعشًأفعالًً ًُتس ّمىًأ ًْف ر
ًر
ًالنو ًُعًاحلاد

FIKIH SORULARI -1-

.ًسبع ًُةًأفعال
Şafiiler “Şafii Bölümü” Hanefiler “Hanefi
Bölümü’nü” cevaplayacaklardır.

Cümlesindeki boşluğa gelebilecek en uygun
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) تنصبًاالسمًوترفعًاخلب
B) تنصبًاالسمًواخلبًمجيعا

Şafiiler İçin

C) ترفعًاالسمًاجلنسًاملعرفًبااللفًواالم

41. Temiz olduğu halde temizleyici olmayan
su çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

D)ًترفعًاالسمًوتنصبًاخلب

A) Güneşte bakır, tunç ve alüminyum gibi
metal kaplarda ısıtılmış olan.
B) Kulleteyn kadar olup içine necis bir şeyin
girmesiyle değişmeyen.

38. Aşağıdaki Efal-i Nakıslardan hangisi
tamme olarak gelmez?
A) كان

C) Temiz bir şeyin karışmasıyla değişen.
D) Deniz gibi tuzlu olan.

B) صار
C) ظل
ًّ
D) بات

42. Aşağıda verilenlerden hangisi
teyemmümü bozan durumlardan biri
değildir?
39. مت
ً ُ  زر رعfiili aşağıdaki fiillerden hangisinin

A) Teyemmümlü iken bir sonraki namaz
vaktinin girmiş olması.

anlamında olursa ikinci meful istemez?

B) Sarhoşluk veya hastalık nedeniyle aklın
gitmesi.

A) لت
ً ُ ًُق
B)ًادفت
ُ ً رص

C) Arada perde (engel) olmaksızın erkeğin,
yabancı bir kadına dokunması.

C)ًَصت
أ ْب
ُ
D) ررفت
ًُ ع

D) Gusül almayı gerektiren bir durumun
meydana gelmesi.

40. Aşağıdaki ism-u fiillerden hangisinin
anlamı yanlış verilmiştir?

43. Namaz ile ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

A) ً رًد ًْعه:رًبل رًهًزيدًاًأي
B) خذه
ً ُ ً:ها رًءًزيدًاًأي

A) Veccehtu duası okumak sünnettir.

C)ًًأ ًْمهله:ُرويدرًًزيدًاًأي

B) Sabah namazında kunut duası okumak
sünnettir.

D) خذه
ً ُ ً:رًعليًَزيدًاًأي

C) Namazda kahkahayla gülmek namazı bozar.
D) ilk ve son oturuşta tehiyyat okumak farzdır.
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44. Cuma namazı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

43. Teravih namazı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Cemaatle kılınması zorunludur.

A) Teravih namazı erkek ve kadınlar için
cemaat ile kılmaları sünnettir.

B) Şehirde kılındığı gibi çöl gibi yerlerde de
kılınır.

B) Teravih namazı ramazan ayında yatısı
namazından sonra 20 rekât olarak kılınır.

C) Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır.

C) Teravih namazı bir köyde kılınmazsa herkes
günahkâr olur.

D) Namazdan önce iki hutbe okunur.

D) Teravih namazı her 4 rekâta bir selam
verilerek kılınır.

45. Cenaze namazı ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Ölü yıkanmadan kefenlenmeden namazı
kılınmaz.

44. Muktedi (Namazda imama uyan) ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

B) Namazda ihram tekbiri dışında 4 tekbir
getirilir.

A) Abdestli olan bir kimse, teyemmüm ile
namaz kılan imama uyabilir.

C) Birinci tekbirden sonra Fatiha okunur.
D) ikinci tekbirden sonra peygamber
efendimize salavat getirilir.

B) Öğle namazının farzını kılan bir kimse, ikindi
namazının farzını kılan imama uyabilir.
C) Ayakta namaz kılan bir kimse, hastalıktan
dolayı oturarak kılan imama uyabilir.

Hanefiler için

D) Sünnet namaz kılan bir kimse, farz namazı
kılan imama uyabilir.

41. Temiz ve temizleyici olmakla birlikte
kullanılması mekruh olan su aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Atın artığı olan su
B) Koyunun artığı olan su
C) Kedinin artığı olan su

45. Namaz ile ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

D) katırın artığı olan su

A) Sübhaneke duası okumak sünnettir.
B) ilk ve son oturuşta tehiyyat okumak farzdır.

42. Aşağıda verilenlerden hangisi
teyemmümü bozan durumlardan biri
değildir?

C) Vitir namazında kunut duası okumak
vacib’tir.

A) Teyemmümlü iken bir sonraki namaz
vaktinin girmiş olması.

D) Cuma ve beş vakit namazlar için ezan
okumak sünnettir.

B) Suyun kullanmasına engel teşkil eden
durumun ortadan kalkması.
C) Teyemmümlü iken abdeste yetecek
miktarda suyun bulunması.
D) Gusül almayı gerektiren bir durumun
meydana gelmesi.
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50. دلًالنًس رًيان
ً ُ  رًبhangi bedel türünün altına girer?

NAHİV SORULARI -246. Aşağıdaki örneklerden hangisinde fiilin
alameti yoktur?

A) ًرًبدلًال رًبعض

A) ون
ًفلحًاملؤمنُ ر
ً قدًًْأ ر

C) ًرًبدلًالكل

B) مس
ً ُ ًّرًغربتًًالش

D ًتمل
ًش ر
ً ْ رًبدلًاال

B) رًبدلًال رًغلط

C) ولًالس رًفها ًُء
ً ُ سي ًُق
ًر
D) نال املجتهًدًًُ ًُبغي رًت ًُه
ً ُ رًي

51. “Zarf-ı Mecazi” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

47. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin ref’esi
elif ile değildir?

A) Car ile mecrûrdan ibarettir.

A) ًزرًين رًبان

B) Zarf-ı zamandan ibarettir.

B) ًرًيك ًُتبان

C) Zarf-ı mekândan ibarettir.

C) ًرًعاملان

D) Zarf-ı zaman-ı mübhemden ibarettir.

D) ًوران
ًنص ر
ً ُ رًم

48. Aşağıdakilerden hangisi dammenin ref’e
alameti olduğu yerlerden değildir?
52. Aşağıda verilen fiillerden hangisi “Efâl-i
Ammelerden” biri değildir?
A) رًوقع

A) Cem-i Teksir
B) Müfred İsim

B) كان

C) Cem-i Müzekker Salim

C) ليس
ًر

D) Cem-i Müennes Salim

D) البس
ًر

49.
I. ًُياًزيد
II. ياًأهلًالقرآن
ًر

53. Aşağıdaki örneklerin hangisinde car ile
mecrur nekireyi mahd (sade Nekire)’den
sonra gelmiştir?

III. ًياًمًُمدان

A) ًرأكْر ُمواًا ْل ُع رل رم رءًيفًكُلً رم ْوطن

IV. ياًخريًاًمنًعمرو

B) ًرجائرنيً رأ ْحردُ ًع ررَلًا ْل رف ررس

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
münada-i müfrede örnek değildir?

C) ًاًيفًاملسجد
رر رأ ْي ُت رًر ُجَلً رصالـح
ْ
D) ًـج ُم رعة
ُ رق رر ْأ
ُ تًكتراباًيفً ري ْومًا ْل

A) Yalnız I
B) II, III
C) II, III, IV
D) II, IV
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ر
58. “مأةًعامل..ًًح ُةًًاهللًً رعًل ْيًه
ً ْ ًر..ًعَلًماًألفهًالشيخ
ًالعوامل
”ًفإ َّن
ر

54. Aşağıdaki zarflardan hangisi “Zarf- ı
Müstakardır”?
A) بًسمًاهلل

Yukarıda altı çizili cümle ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) ًحلر
ًُ احلرًبا
ًُّ

A) ًح ًُة
ً ْ  رًرcümle başındaki ’إ ًّنnin haberi

C) ًزرًيدًفًالدار

B)ًح ًُة
ً ْ ً رًرMübteda

D) ًرستًفًاجلامعة
ً ُ رًد

C)  رًعليهhaber
D) ًح ًُةًاهللً رًعل ًْيه
ً ْ  رًرmu’teride cümlesi

55. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Fiil fâiliyle beraber müfrettir.

59. ًًًبسمًاهللًالرحنًًالرحيمcümlesinde altı çizili

B) Zarf sıla olduğu zaman ancak fiile müteallık
olur.

kelimenin irabı ile ilgili aşağıdakilerden hangi
doğrudur?

C) İsmi fâil üç yer dışında fâiliyle beraber

A) مضافًإليه

müfrettir.
B) بدلًالكلًمنًالكل

D) Mevsûlün sılası ancak cümle olur.

C) عطفًالبيان
56. Mebni ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğru değildir?

D) عطفًالنسق

A) Mebni, asli ve arızi diye iki kısma ayrılır.
B) َْص ًَّن
ً  رًن ر رkelimeleri mebni asıldırlar.
َصً–ً ُأن ُ ر
C) Mebni arızi, lazım-i ve gayri lazım-i diye iki
kısama ayrılır.

60. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi
cem-i kesretten sayılır?

D) ًهذا- الذيً–ًهوkelimeleri mebni arızi gayri

ْ وج
A) ًًدخ ُلًواًعرليه
ً ًاءًإخًو ُةًًيوسفرًً رف ر
ر

lazımdırlar.
B) ًًضًًاهللًُعنًاملؤًْمًنير
رل ر
ًقدًًْر ر
C) ًًًأرًبع رةًً رأ ْش ُهًر
ُ رفًس
ْ ًيحًواًيفًاألرض
D) ًًصًد ُقًواًماً رعًاهدًُواًاهللرًعليه
ًجًال ر
مً رنًًاملؤمًنيرًًر ر

57. Aşağıdaki altı çizili cümlelerden hangisinin
i’rabta mahalli yoktur?
A) ًلًفَلًهًادًيًله
رمًنً ُيًضل
ر
B)ًًنفعًًالصادًقيرًًصًد ُقًهم
ُ قالًاهللًُهذاًيومً ري
C) ًرسلير
ر
ًإن رًََّملنًاملُ ر،ًوالكرآنًاحلكيم،يس
D) ًاؤًُاًأباهًمًعًشاءًً ريًب ُكًو رًن
ًج
ُ
رو ر
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61. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlışı
harekelenme vardır?

65. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
“masdar harfleri” birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

A) ًنً رًعبدًًاهلل
ًياًمًُ ًّمدرًً ًْب ر

A) ًما،ن
ًْ ل

B) يف
ًياًمًُ ًّمدًًُالظرً ر

B) ًكي،ن
ًْ ًل،أن

C) ياًم ّمدر ًا ًْب رنًأخي
ُ

C) ًأن،ما

D) مر
ًبً ًُع ر
ً صاحً ر
ً ياًمًُ ًّمدًُ ر

D) ًإذن،ًكي،ًلن،أن
62. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin terhimi

SİYER SORULARI

( )ترخيمyanlış verilmiştir?

66. Mekke müşriklerin Müslümanlara karşı
işkenceleri dayanılmaz duruma gelince
peygamber efendimiz (s.a.v) Müslümanlara
Habeşistan’a hicret etmelerini tavsiye etti.
Bunun üzerine bi’set’in (peygamberliğin) 5.
Yılında miladi 615‘te 10 kişilik bir kafile
Habeşistan’a hicret etti. Peygamber efendimiz
(s.a.v), bir hadisinde; “üç kişi yolculuğa çıkarsa,
aralarından birini başkan seçsinler!” buyuruyor

A) ياًحارثً=ًياًحار
B) ياًعثمنً=ًياًعثم
C) ياًاسمءً=ًياًاسم
D)ًًياًمنصورً=ًياًمنص

63. “ ًحلُدوث
ً بهًبمعنيًا
ً” ماً ًُأشتقًمًنًفعلًًملنًقا رًمً ر

Habeşistan’a hicret eden bu kafile kimi
başkan seçtiler?

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine
aittir?

A) Hz. Cafer

A) صفةًاملشبه

B) Hz. Osman b. Maz’un

B) اسمًالفاعل

C) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas

C) اسمًاملفعول

D) Hz. Musab b. Umeyr

D) أفعلًالتفعيل

67. Peygamber efendimiz (s.a.v)’in katıldığı
ilk gazve aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedir Gazvesi
64. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birden
fazla mefulü nasb eden fiil yoktur?

B) Hamraül esed gazvesi
C) Buvat Gazvesi

A) يت
ً ُ أعط

D) Ebva Gazvesi

B) كسوت
ًُ
C) أعلمت
ًُ
D) اشرتكت
ًُ
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68. Peygamber efendimiz (s.a.v) miladi 622
yılında Medine’ye hicret ettiğinde orda kendi
evi yapılıncaya kadar hangi sahabe tarafından
misafir edilmiştir?

FIKIH SORULARI-2Şafiler “Şafii Bölümü” Hanefiler “Hanefi
Bölümü’nü” cevaplayacaklardır.

A) Halid b. Zeyd
B) Esad b. Zürare
Şafiiler İçin
C) Sa’d b. Ubade
71. Toprak ürünlerinin zekâtıyla ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

D) Sa’d b. Muaz

A) Sadece stoklanabilir hububatların zekâtı
verilir.
69. Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı ile
ilgili doğru bir bilgidir?

B) Meyvelerden sadece hurma ve üzümün
zekâtı verilir.

A) Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaştır.

C) Ekinlerin zekâtı için havl şartı yoktur.

B) Savaş Müslümanların galibiyeti ile sona
ermiştir.

D) Aynı yılda çıkan aynı cinsten ekinler, nisabı
tamamlamak için birbirlerine eklenmezler.

C) Şehri savunmak amacıyla Medine’nin
etrafına hendekler kazılmıştır.
D) Savaşın asıl sebebi müşriklerin Bedir
Savaşı’nın intikamını almak istemeleridir.

72.
I. Kendisine ve ailesine sadece bir günlük
yetecek kadar nafakası bulunan kimse fıtır
sadakası vermez.
II. Fıtır sadakası yetmediği takdirde öncelik;
kişinin kendisi, eşi, küçük çocuğu, babası ve
annesidir.

70. Mekke fethedildikten son Peygamber
efendimiz (s.a.v) Kâbe’ye girdi ve elindeki asası
ile işaret ettiği putlar bir bir yere devrildi.
Peygamber efendimiz (s.a.v) putlar
devrilirken okuduğu ayet aşağıdakilerden
hangisidir?

III. Ramazan ayının başından itibaren
verilebilir.
IV. Bayram gününe kadar vermeyen kimse
sonradan kaza olarak verir.

A) Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

Fıtır sadakasıyla ilgili yukarıda verilen
bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

B) Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman Ve
insanların, bölük bölük Allah’ın dinine
girdiklerini gördüğün zaman.

A) I, II
B) I, IV

C) Hak geldi, batıl zail oldu. Şüphesiz batıl yok
olmaya mahkûmdur.

C) III, IV
D) Hepsi

D) Sana savaş ganimetlerini sorarlar. De ki:
Ganimetler, Allah ve Resûlüne aittir.
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71. Kefaret ve fidye ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

Hanefiler için
71. Toprak ürünlerinin zekâtıyla ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yiyerek veya içerek orucunu bozan kimse
günahkâr olmakla birlikte sadece o günün
kazasını yapar.

A) Ebu Yusuf ve Ebu Muhammed’e göre
ekinlerde nisap şartı vardır.

B) Cima’ ile orucunu bozan kimse o günün
kazasını yapmaz, 60 günlük kefaret orucu
kâfidir.

B) Kişinin kendisi sularsa 1/20 zekâtını verir.
C) Yağmur suyuyla sulanırsa 1/10 zekâtı verilir.

C) Bebeği için oruç tutmayan kadına hem kaza
hem de fidye gerekir.

D) Tarlaya yapılan masraflar zekâttan
düşürülür.

D) Orucunun kazasını bir yıl erteleyen kişi
kazayla birlikte bir müdd buğday verir.
72.
I. Nisap miktarı kadar malı bulunmayan kimse
fıtır sadakası vermez.
74. Aşağıdakilerden hangisi sünnet orucu
kategorisinde yer almaz?

II. Kişi kendisinin, küçük çocuğunun ve kâfir
olsa dahi kölesinin fıtır sadakasını verir.

A) Haram aylarda tutulan oruçlar.

III. İlla buğday vermek gerekmez, kıymeti de
verilebilir.

B) Hacda olmayanlar için “Arafe günü” orucu.

IV. Fıtır sadakası sabah ezanıyla birlikte vacip
olur.

C) Şevval ayının sonunda tutulan “10 gün
oruçları”.

Fıtır sadakasıyla ilgili yukarıda verilen
bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

D) Her ayın 13, 14, 15. günlerinde tutulan
oruçlar.

A) I, II
B) I, IV

75. Aşağıdaki davranışlardan hangisi ihramlı
kimseye yasak değildir?

C) III, IV

A) Eti yenen hayvanları avlaması.

D) Hepsi

B) Şemsiye veya gazete parçasıyla
gölgelenmesi.

73. Kefaret ve fidye ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

C) Bedeninin herhangi bir yerindeki kılları
yolması.

A) Ramazanın dışındaki oruçlar için kefaret
yoktur.

D) Kıl döküleceğini kesin biliyorsa, saçını
taraması.

B) Orucunun kazasını bir yıl erteleyen kişi
kazayla birlikte bir müdd buğday verir.
C) Ölmeden önce tutmadığı oruçlar için fidye
vasiyetinde bulunan kişinin vasiyeti malının
1/3’üyle yerine getirilir.
D) Yiyerek veya içerek orucunu bozan kimseye
kazayla birlikte kefaret de gerekir.
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78. Basralı âlimlere göre “ًَْص
ُ ُ  ” رلينgibi muzari

74. Aşağıdakilerden hangisi sünnet orucu
kategorisinde yer almaz?

ر
fiilin başına gelen “ً”لnin
türü nedir?

A) Aşure orucu
A) İbtida Harfi

B) Arafe günü orucu

B) Te’kit Harfi

C) Şevval ayının sonunda tutulan “10 gün
oruçları”.

C) İstikbal Harfi

D) Her ayın 13, 14, 15. günlerinde tutulan
oruçlar.

D) Hal Harfi

79. Aşağıda “Te’kit Nun”u ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

75. Aşağıdaki davranışlardan hangisi ihramlı
kimseye yasak değildir?

A) Hal olan fillere gelmez.

A) Dikişli elbise giymesi.

B) İstifham manasında olan müstakbel fiillere
gelir.

B) Şemsiye veya gazete parçasıyla
gölgelenmesi.

C) Talep vb. şeyleri ifade etmeyen müstakbel
fiillere ( )املستقبلًالَصفgelir.

C) Bedeninin herhangi bir yerindeki kılları
yolması.

D) نَص ًَّن
ُ ُ  ريşeklindeki bir kullanma yanlıştır.

D) Tırnaklarını kesmesi.

80. رار
ً اخت رfiilinin meçhulü ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
SARF SORULARI-3-

A) ري
ًًا ُْخت ْ ر

76. Aşağıda verilen kelimelerde bulunan
“ta”lardan hangisi kıyasi değildir?

B)ًُا ْخت ُْو رر
C) اً ُْخت ْو رًر

A) ًت ْرصل رية

D) İşmam

B) ًرإرائرة
C) ًحر رجة
رد ر
D)ًررحرة

77.ً رفاع ررلbabı için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) “ً ”ف َّع رلmanasında kullanılır.
B) “ً ”أ ْف رع رلmanasında kullanılır.
C) “ً ” رف رع رلmanasında kullanılır.
D) “ً ”ا ْن رف رع رلmanasında kullanılır.
13

NAHİV SORULARI-3-

84. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

81.

ُّ ً ً
A) ًوهيًظرفًالستغرا ًماًمىضًمنًالزمان:قط

ُ
I. ًًرسولًًاهلل
ممًد
ّ

B) ًوهوًاسمًلتصديقًاخلبًمثبتاًكانًاخلبًاوًمنفيا:أجل

ُ ممًدًًقائ
II. ًمًأخًوه
ّ

C)ًًوهوًظرفًالستغرا ًماًيستقبلًمنًالزمان:ًعوض

ممًدًًأ رع ر
III. ًًانًًاملسلمًير
ّ

D) ًوهوًحرفًإلجيابًاملنفي:بَل

IV. ًممًدًًقائًم
ّ
Yukarıda altı çizili olanlardan hangisi veya
hangileri suğra cümlesine örnek olabilir?

ر
85. “خافضًل رشطهً رمنصوبًب رجوابه.......”

A) Yalnız I

Yukarıda verilen bilgi aşağıdakilerden
hangisine aittir?

B) I, II, III

A) إ ًْذ

C) II, III, IV

B) رمن

D) Yalnız III

C) رما
D) إذا

82. Aşağıda verilen örneklerden hangisi isim
cümlesi değildir?
و را ْنًت ُرصو ُم ر
A) واًخ ْريً رلكُم

86. Âlemü’l-cins ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

B)ًأً رقائمًالزيدر ان

A) Lafzen özel isimler gibidir.

C)ًياًعبدر ًاهلل

B) Manen cins isimler gibidir.
C) Mübteda olabilir.

D)ًاتًال رعق ُيق
ره ريه ر

D) Ma’nen nekre olduğundan kendisine hal
gelmez.

83. Zaide “ ”باile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

87. İbn-i Malik’e göre ismin mebni olmasının
tek sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece failde zaide olarak gelir.

A) Mazi fiiline benzemesi

B) Olumlu ve olumsuz kelamda zaide olarak
gelebilir.

B) Emir fiiline benzemesi

C) Marife ve Nekire isimlerde zaide olarak
gelebilir.

D) Harfe benzemesi

C) Cümleye benzemesi

D) Bir şeye taalluk etmeyen harfi cerlerdendir.
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88. Mukarebe fiiller ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

91.
I. Cer

A) Haberleri çoğunlukla muzari olarak gelir.

II. Tenvin

B)  كانgibi ismini raf haberini nasb ederler.

III. İdafe

C) Şuru’ manasında gelenlerin haberi vacibi
olarak  أنile gelir.

IV. Elif lam
İsimin alametleri Şamile (tüm isimlerde gelen
alamet) ve gayri şamile diye iki kısma ayrılır.
Yukarıda verilen alametlerden hangisi veya
hangileri alameti şamileler den değildir?

D) ًحرى،إخلولق
ًر
fiilleri reca manasında gelir.

A) I, II
89. “”ماًأنتُمًإالًَّ رب رشًمث ُلنراayetinde altı çizili kelime

B) II, III, IV

terkibinde ne olur?

C) I, IV

A) Hal

D) I, II, III, IV

B) Tekit
92. Molla cami kitabında geçtiği üzere
Peygamber isimlerinden altısı hariç, diğerleri
hepsi gayri munsariftır.

C) Sıfat
D) Haber

Aşağıda verilenlerden hangisi bu altı isimden
biri değildir?
A) إسمعًيل
ًْ
90. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

B) صالًح
ًر

A) Ta’lik, amelin lafzen iptal olup, mahallen
iptal olmamasıdır.

D) ًُهود

C) ش رًعيب
ًُ

B) ‘İlğa’ şartlar yerinde olsa bile vacip değil
caizdir.
C) İstifham edatları ta’lik edatları olur.
93. Gayri munsarif illetlerinden biride “terkip”
olmasıdır. Gayri munsarif illeti olarak kabul
edilen terkip türü aşağıdakilerden hangisidir?

D) ‘İlğa’ ancak kalbî fiiller iki mefulden önce
gelirse gerçekleşir.

A) Terkibi idafi
B) Terkibi isnadi
C) Terkibi mezci
D) Terkibi tadammuni
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ماًاإلنسان؟ًحيوانًضاحَ 97.

94. Mübteda şart manasında geldiğinde,
haberinde “fa-i sebebiye”nin gelmesi sahihtir.
Aşağıda verilen örneklerden hangisinde,
Mübteda şart manasında geldiği halde,
?haberine “fa”nın gelmesi sahih değildir

Yukarıda insan ile ilgili yapılan tarifin türü
?aşağıdakilerden hangisidir
حدًتام )A

رهمً )A
جلًً رًيأتًينيً رًف رًل ًُهًدً رً
كلً رًر ًُ
ُّ ً

حدًناقص )B

ّل َّ
رهمً )B
علًالذيً رًيأتًينيً رًف رًل ًُهًدً رً

رسمًتام )C
رسمًناقص )D

رهمً )C
الذيًيفًالدًَّارًً رًفل ًُهًدً رً
ّ
ونًمًن ًُهً رًفإ ًَّنهً ًُمَلقًي ًُك ًْم )D
تًالذًيً رًتفً ًُّر رً
املو ر ً
إنً ًْ

الطالبًجمتهدًاًأوًغريًجمتهدً“ 98.
ًُ
” إماًأنًيكو رًنً
Yukarıda verilen kadiyenin türü
?aşağıdakilerden hangisidir
رشطيةًمنفصلةًخمصوصة )A

هًفاعلًفعلًًمذكورًًبمعناه“ 95.
ًُ
هوً:اسمًماً رًفع رًل
ًُ
”

رشطيةًمنفصلةًكلية )B

Yukarıda verilen tarif aşağıdakilerden
?hangisine aittir

رشطيةًمنفصلةًجزئية )C

املفعولًبه )A

رشطيةًمنفصلةًمهملة )D

املفعولًفيه )B
املفعولًاملطلق )C
املفعولًألجله )D
99. Aşağıda verilenlerden hangisi kaziye-i
?hamliyeye örnek değildir
را ْلصدْ ُ ً ُمن رْجاةً )A
يًصاح رب ًُه )B
را ْلصدْ ُ ً ُينْجً ر
ًم َّرمدًزر ْيدا )C
َْص ُ
رلًْ رين ُ ْ
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را ْل رعدر ُدًإ َّماًزر ْوج رًوًإ َّماً رفردً )D

96. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi
?yanlıştır
نًعنًاخلطأًيفًالفكرً )A
املنطقًهو:آلةًقانونيةًتعصمًمراعاتًُاًالذه رً

نورالقمرًً ًُمستفادًًمنًالشمسً“ 100.
ًُ ”ًًörneği yekini

صور ًّيةًوال ًّتصديق ًَّية )B
املنطقً:املعلوماتًال ًّت ًُّ
ًُ
موضوعً
ًُ

?mukaddimelerin hangi kısmına örnektir

ًفائدةًتع ًُّلمًعًلمًًاملنطقً:االحرتازًًُعنًاخلطأًيفًالفكرًً)C

جمًُ ّربات )A

التصوراتً:ال ًُكلً ًّياتًاخلمس )D
ًُّ
رًمقاصدًًُ

ًُمتواترات )B
حدًس ّيات )C
رً
ًُمشاهدات )D
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