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1. ��� �� ���� ������� �� �������  �   cümlesinde 

boşluğa gelecek kelime aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ����� B) �� ����� 

C) ����� D) � ����� 

 

2.  �� ��� �� �� �   �� �!  � ��" ���# �$ % �" ���   cümlesinin 

Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) O halde kardeşlerin bunlar değil. 

B) O halde senin kız kardeşin ve erkek 

kardeşin yok. 

C) O zaman kız kardeşin ve erkek kardeşin 

bunlar değil. 

D) Kız kardeşin ve erkek kardeşin var mı? 

 

3.   –   &�������� �'� �(��     ? �� �    
–  �*+� , - ���������  �                

Verilen resme göre boşluğa hangisi gelmelidir? 

A) ��.�� �� B) �'/�0 �1�2 3� 

C) ��� �4 �5 D) ��6�� �� 

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi sebze değildir? 

A) � �7"38 B) &39�� 3: 

C) �;�*�� �� D)  3<� '�  

 

 

5.   “Hatice, Ahmet ve Zeynep’in torunudur.” 

cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  �=>�>� �9 �?% @# >  

B)  �=>�@# % �>� �9 �?A/BC $ >  

C)  �=>���/�� @#A/BC $ >  

D) @#A/BC $ > % �>� �9 �? �=>�  

 

6.   � <D 3E� F �� �� G� �H 3>B<3#  cümlesinde altı çizili 

sözcüğün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Satmak B) Alışveriş yapmak 

C) Satın almak D) Görmek 

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi meyve değildir? 

A) & �I�� B)  �J �KL  

C) M��N '1 38 D) O" 3� 

 

8.  3& �I�B P� G� �> �Q�� �������R"�/27� �    
cümlesinde boşluğa uygun hangisi gelmelidir? 

A) �S� B) GTU� 

C) ��S� D) VS� 
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9.  “Bana bir kilo mandalina ver.” cümlesinin 
Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  +/�2 �W�# �8 "�� �+97"B  

B)  +/�2 �W�# �8 "��X��2�  

C)  ���  �8 "�� �+97"B  

D) +/�2 �W�#  �I�*Y  �8 "�� �+97"B  

 

 

10.    � Z% �C� �1[ 3� ��$� �\ �E� '��  cümlesinde altı çizili 

kelimenin son harekesi hangisidir? 

A) Üstün B) İki esre 

C) Ötre D) Esre 

 

 

11.   ����������  �����/�� ���������� ��    

Yukarıdaki boşluklara uygun olarak 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) TU�G  −  �2� �(�*�  B) ��� − ���2� �(�*  

C) ��� −  �2� �(�*�  D) ��S�  −  �2� �(�*�  

 

 

12.   “� �'��� �I �W  '̂ �# $ 3>�� �B”  cümlesinde altı çizili 

kelimenin karşılığı hangisidir? 

 

A) Görünüyor B) Ortaya çıkıyor 

C) Uzaklaşıyor D) İşaret ediyor 

 

13.  “Halam, emekli hemşiredir.” cümlesinin 

Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)  _1 �W + 3�` _� �1[  �W �.�� 3�>  

B)  +� '1 �W 3� �W �.�� 3� � �4 _� �1[% �>  

C)  +� '1 �W 3� � �4 _� �1[ �9 'a �" 3��  

D) +��� ��  3� �W �.�� 3� � �4 _� �1[% �>  

 

14.    +[�� _� 38 b c 3< �>�B �� �d�� �'� ���������� � �
 ���� - �e �.��  �   
cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Dayım, Arap Dili Eğitimini seviyor. 

B) Amcam, Eğitim Fakültesi Arap Dili 

Bölümünde çalışıyor. 

C) Dayım, Arap Dili Bölümünde okuyor. 

D) Dayım, Eğitim Fakültesi Arap Dili 

Bölümünde okuyor. 
 

15.    

 
 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda yanlış eşleştirmeler hangi şıkta 

doğru olarak verilmiştir? 

A) 2 , 3 ve 4 B) 2 ve 3 

C) 2 ve 4 D) 1 , 2 ve 3 

 

1− ��� 
2− GTU� 
3− �VS 
4− �S� 

��/�� 
�� �� �; �K 

 �9�j& 
G'��j�# 


