
 

 

TOPRAK SANAYİ İMAM HATİP ORTAOKULU 
6.SINIF 1. ÜNİTE 3. DERS KONU TARAMA TESTİ 

 

1- Aşağıdakilerden hangisi evin 

bölümlerinden birisidir?  
a) جة  ثَّلا
b) مدرسةال َحديقة  
c) َمْطبَخ 
d) الة  َغسَّ

 

2- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

a) الَبْيت َحديقة  – Okulun bahçesi 
b) َمْطَبخ – Mutfak 
c) ُغْرفة - Oda 
d) َثّّلجة - Buzdolabı 

 
3- Hangisi evin bölümlerinden değildir? 
 

a) َمْطَبخ  b) ُغْرفة 
c) ق َمْرَكز التََّسوُّ  d)  َصالة 

 
   ما هذه؟     -4
a) َمْطَبخ  b)  َْوم ُغْرفة النَّ  
c) َحديقة   d)  َام ُغْرفة الطعَّ  

 
5- Aşağıdakilerden hangisi ev 

eşyalarından birisidir? 
a)  َالُجلُوس ُغْرفة   b) َبْيت 
c) َمْطَبخ   d) V 

 
6- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

a) الَتْغَضب – Kızma  
b)  ِْاْسَتْيَقَظت – Oynadı 
c) ق َمْرَكز َسوُّ التَّ  – Alış veriş merkezi  
d) الَبْيت َحديقة  – Evin bahçesi  

 

واِسعة الَبْيت َحديقة -7  Cümlesinin 

Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Okulun bahçesi geniştir.  
b) Evin bahçesi güzeldir. 
c) Evin bahçesi geniştir. 
d) Okulun bahçesi güzeldir. 

 
َنظيف الَبْيت َمْطَبخ  -8  Cümlesinin Türkçe 

karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Evin mutfağı temizdir.      
b) Evin mutfağı geniştir. 
c) Evin bahçesi temizdir.  
d) Okulun sınıfı temizdir. 
 

َقديمة الَبْيت َثّّلجة -9  Cümlesinin Türkçe 

karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Evin çamaşır makinası eskidir. 

b) Evin buzdolabı yenidir. 
c) Evin buzdolabı eskidir.   
d) Evin çamaşır makinası yenidir. 

 
10- Seçeneklerin hangisinde iyelik 

zamirlerinin anlamında bir yanlışlık 
vardır? 
 

a)  َكتاُبك – Sen erkeğin kitabı  
b) كتاُبه – Benim kitabım 

c) كتاُبها – O bayanın kitabı  
d)  ِكتاُبك – Sen bayanın kitabı 

 
11-  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

a) َنظيف – Temiz  b) َقديمة - Yeni 
c) واِسعة – Geniş  d) َقريب – Yakın 
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12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

şahıs zamiri-fiil uyumsuzluğu vardır? 
a) اِْستَْيقَْظتِ  هو   b) اِْستَْيقَْظت   أَنا  

c)   َاِْستَْيقَْظتَ  أَْنت   d) اِْستَْيقَظَتْ  يه  
 
؟أحمد يا ِاْسَتْيَقْظتَ  متى -13   Sorusunun 

cevabı hangisi olabilir? 
 

a)  َُقليل َقْبل ِاْسَتْيَقْظت    
b) َقليل َقْبل ِاْسَتْيَقظ  
c)  ِرة ِاْسَتْيَقْظت ُمَبكِّ     
d)  ُْمَبكِّرة َقْبل ِاْسَتْيَقَظت  

 
14- Kelime eşleştirmelerinin hangisinde 

hata vardır? 
 

a) الَمْدَرسة – Okul  b) الَقْرية – Köy 
c) الَمدينة – Şehir   d) –  َُغْرفة  Ülke 

 
15- Şahıs zamirlerinin eşleştirilmesinde 

hangi seçenekte yanlışlık vardır? 
 

a)  َأَْنت – Sen erkek   b) هو – O erkek 
c)  ِأَْنت – Ben     d)  O erkekler  ُهم –

 
16- Eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık 

yapılmıştır? 

a)  َِاْسَتْيَقظ – Uyandı b)  ََسِمع - Baktı 
c)  ََغِضب – Kızdı  d)  ََسأل - Sordu 

 
 17- Kelime eşleştirmelerinin hangisinde 

yanlışlık vardır? 
 

a) َصّلة – Namaz 
b) َمْقِصف – Kantin 
c) َمْسِجد - Cami 
d) - َصديق  Öğrenci 

18- Arapça olarak “Çocuğuna kızma” 

demek isteyen kişi hangi cümleyi 
kullanmalıdır? 
a) ولَدك الَتْغَضب    b) دكالِ و الَتْغَضب  
c) أمك الَتْغَضب    d) طالبك الَتْغَضب  

 
رة األُمّ  ِاْسَتْيَقَظتْ  -19 ُمَبكِّ  Cümlesinin Türkçe 

anlamı nedir? 
 

a) Anne erkenden uyudu.  
b) Anne geç uyandı. 
c) Anne erkenden uyandı.  
d) Baba erkenden uyandı. 
 

ق َمْرَكز -20 َسوُّ الَبْيت ِمن َقريب التَّ  

Cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? 

a) Alışveriş merkezi, okula yakındır. 
b) Alışveriş merkezi, eve yakındır. 
c) Okul, Alışveriş merkezine eve yakındır. 
d) Alışveriş merkezi, eve uzaktır. 
 

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 
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