
 

 sorusuna nasıl cevap verilirse َكْيَف َحالُُكْم  .1

doğru olur? 

A) سالم عليكم 

B)  الحمد هللأنا بخير  

C)  ما اسمك؟ 

D)  ما شاء هللا 

 

2.  

 

 

 

 

 

Yukarıdaki resimde ne anlatılmaktadır? 

A)  فطور            B) مستشفي 

C) صالة             D) مالبس 

 

 sorusu sorulan Fatma nasıl cevap من أنت ؟ .3

vermelidir? 

A) أنس              B) فاطمة 

C) علي              D) زينب 

 

4.  

 

 

 

 

Resme bakarak ne sorulduğunu söyleyin? 

A) O başarılı bir öğrenci midir? 

B) O, karne aldı. 

C) O, takdir belgesi mi aldı? 

D) O, tembel bir öğrenci midir? 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Resme bakarak ne anlatılmak istediğini 

söyleyiniz? 

A) Ahmet elini yüzünü yıkadı. 

B) Abdullah iyi bir çocuktur. 

C) Abdullah namaz için abdest aldı. 

D) Abdullah musluğu kapattı. 

 

6.  
 

Yukarıdaki 

ifadenin Türkçe karşılığı nedir? 

A) Ben okul müdürüyüm. 

B) Ben Ayşe’nin öğretmeniyim. 

C) Ben Arapça öğretmeniyim. 

D) Ben ders çalışıyorum. 
 

7. “Öğrencinin kalemi” isim tamlamasının 

Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) دفتر الطالب              B) صف الطالب 

C) ممحاة التلميذة           D) قلم الطالب 

 

8.  

 

 

 

 
 

 

Resimde “bu saattir” denilmek istenmektedir. 

Bunun için hangi şık gelmelidir? 

A)  ساعة                            B) مدرسة    

C)  صف                            D)   دفتر  

9.  

 

 

 

Resimde ne ifade edilmektedir? 
A)  Futbol 

B)  Spor Salonu 

C)  Basketbol 

D)  Havuz 

 

 Beden dersinde ماذا نلعب اليوم؟  .10

yukarıdaki ifadeyi öğrencilerine soran beden 

hocasına aşağıdaki şıklardan hangisi 

söylenemez? 

A)  ! كرة القدم          C) ! كرة اليد 

B)  ! كرة السلة         D) الدرس!  
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 ”cümlesinde “O, kitap okudu هو قرأ الكتاب  .11

anlamına gelmektedir. “Sen kitap okudun” 

demek için boş bırakılan yerlere hangi 

kelimeler gelmedir? 

الكتاب     ……/….. 

A)     هي  /    قرئت         B) انا /   قرأت 

C)      نتا /  قرأت            D) نحن /  قرأنا 
 

 هل عندك ممحاة ؟ .12

Yukarıdaki sorunun doğru cevabı hangi 

şıktır? 

A)  نعم, عندي ممحاة واحدة 

B)  نعم, عندي دعبلة واحدة 

C)  نعم, عندي دراجة واحدة 

D)  نعم, عندي كتاب واحد 

 

(3)هل عندك مفتاح ؟  .13  Sorusuna “evet, benim 

üç anahtarım var” şeklinde cevap verilmesi 

gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi bunu ifade 

etmektedir? 

A)   مفاتيح أربعنعم, عندي  

B)  نعم, عندي ثالثة مفاتيح 

C)  نعم, عندي خمسة مفاتيح 

D)  نعم, عندي ستة مفاتيح 
 

14. Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? 

A)  SEN (MÜZEKKER)  =  َأنت 

B) BİZ = نحن 

C) BEN = هو 

D) SEN (MÜENNES) =   أنت 
 

15.  

 

Resimdeki sayı kaçtır? 

 

A)  اثنا عشر        B) عشرة 

C) اثنان             D) تسعة 
 

 İfadesi (Ahmet odadadır) أحمد في الغرفة .16

soru cümlesi haline getirildiği takdirde hangi 

soru edatının sorulması uygun olur? 

A)  متي         B)    أين 

C)  هل          D) أي 
17.  “Ben imam hatip ortaokulunda 

öğrenciyim.” cümlesinin Arapça karşılığı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   أَنَا تِْلِميٌذ فِي اْلَمْكَتِب   

B)  ِأَنَا تِْلِميٌذ فِي اْلَحِديَقة  

C) أَنَا تِْلِميٌذ فِي المدرسة المتوسطة االئمة والخطباء 

D)  أَنَا تِْلِميٌذ فِي اْلَبْيِت  

 

18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

 A)   

B)  

C)  

D) 

 

 ifadesinin Türkçe karşılığı   اأهلل يشفيه .19

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Allah ona şifa versin. 

B)  Allah ona acısın. 

C)  Allah onu korusun. 

D)  Allah onu bağışlasın. 

 

20. Aşağıdaki kelime-anlam 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

 

A)  تعب = Yoruldu 

B) ركض  = Koştu 

C) لعب = Oynadı 

D) فاز = Kaybetti 

 

 

Not: Sınav süresi bir ders saatidir. Her soru 

5’er puandır. Başarılar dilerim. 

 

“İnsan için ancak çalıştığı vardır.” (Necm 

Suresi, 39. Ayet) 

 

Emin AYDIN                       

Arapça Öğretmeni  

 

 

 أنا لعبتُ 

 هو قرأ

 نحن أكلتَ 

 هي شربتْ 


