
 

 

TOPRAK SANAYİ İMAM HATİP ORTAOKULU 
5.SINIF 4. ÜNİTE 1. DERS KONU TARAMA TESTİ 

 
 

 ?Kelimesinin anlamı nedir اأَلُْسرة -1
a) Anne   
b) Baba 
c) Aile    
d) Erkek kardeş 

 
 
2- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a) والِدة – Anne  
b) والِد – Baba  
c) عاِئلة – Aile  
d) أَخ – Kız kardeş   
 
 
أُْخُتك؟ هذه -3  Cümlesinin anlamı nedir? 
a) Bu senin kız kardeşin 
b) Bu benim kız kardeşim? 
c) Bu senin erkek kardeşin 
d) Bu benim ailem 

 
 
4- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a) أُّمي – Annem  
b) األُْخت – Kız kardeşim 
c) والُِدك – Baban  
d) والِدي – Babam  
 
 
 
أُسَرتي أَفراد -5  tamlamasının Türkçe 

karşılığı nedir? 
a) Aile bireylerim 
b) Sınıf arkadaşlarım 
c) Aile bireyleri 
d) Aile bireylerin 
 

والَِدتي هِذه -6  Cümlesinin anlamı nedir? 

a) Bu benim babamdır 
b) Bu benim annemdir 
c) Bu senin annendir 
d) Bu benim kardeşimdir 

 
7- Eş anlamlı kelimeler hangisinde yanlış 

kullanılmıştır? 

a)  ّوالِدة – أُم   
b) أَب – والِد   
c) أُْسرة – عاِئلة   
d) أَخ – أُْخت   
 
أُْسرتي هذه -8  Cümlesinin anlamı 

hangisidir? 
a) Bu senin ailendir 
b) Bu benim kız kardeşimdir 
c) Bu benim ailemdir 
d) Benim ailem evdedir 

 
9- "Bu, kız kardeşimdir" sözü Arapça 

olarak nasıl ifade edilir? 
a) أُْختي هذه   b) أُْخت هذه  
c) أُّمي هذه   d) أَبي هذا  
 
 
والُِدك؟ هذا َهلْ  -10  Sorusunun anlamı 

nedir? 
a) Bu senin annen mi? 
b) Bu senin baban mı? 
c) Bu benim babam mı? 
d) Bu onun babası mı? 
 
 
11-  "Evet, bu benim babam" sözünün 

Arapça karşılığı hangisidir? 
a) ،والِدي هذا ال  
b) ،أَخي هذا َنَعم  
c) ،أُّمي هذا َنَعم  
d) ،والِدي هذا َنَعم  
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12- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) َعّمة – Hala  
b)  َّعم – Amca  
c)  َّجد – Nine  
d) خالة – Teyze  
 
الَمْدَرسة في طالِب أَخي -13  Cümlesinin 

anlamı nedir? 
a) Kardeşin okulda öğrencidir 
b) Kardeşim okulda öğrencidir 
c) Babam okulda öğretmendir 
d) Baban okulda öğrencidir 

 
14- Ailenin bayan bireyleri hangisinde bir 

arada verilmiştir? 

a)  َّعّمة – َعم   
b) خال – أُْخت   
c)  ّوالِد – َعم   
d) أُمّ  – َعّمة   
 
15- Eş anlamlı kelimeler hangisinde bir 

arada verilmiştir? 
a) أَب – والِد   
b)  َّعّمة – َعم   
c) خال – خالة   
d) أَخ – أُْخت   
 
16- Ailenin erkek bireyleri hangisinde bir 

arada verilmiştir? 

a)  ّأُمّ  - َعم  
b) َعّمة - خالة  
c)  ّخال - َجد  
d) َجدّ  - َجّدة  
 
17- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) أْسَرتي – Ailem  
b) والِدي – Babam 
c) أُّمي – Annem  
d) والَِدتي – Dedem 

18- Ailenin erkek bireyleri hangisinde bir 

arada verilmiştir? 

a) أُمّ  – أُْخت   
b) أُْخت – أَخ   
c) أَب – أَخ   
d) والِد – والِدة   
 
19- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) خالة – Hala  
b) َجّدة – Nine  
c) خال – Dayı  
d)  َّجد – Dede  
 
20- "Bu benim ailemdir" ifadesinin 

Arapça yazılışı nasıldır? 
a) أْسَرة هذه  
b) أْسَرتي هذه  
c) أْسَرتك هذه  
d) أْسَرته هذه  
 
 

 

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 
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