
 

 

TOPRAK SANAYİ İMAM HATİP ORTAOKULU 
6.SINIF 5. ÜNİTE 3. DERS KONU TARAMA TESTİ 

 
1- Yunus, Ankara’ya uçakla seferin ne zaman 

olduğunu öğrenmek istiyor. Acaba Yunus 
seyahat acentesine nasıl bir soru sormalıdır?  

a) َفر   َمَتى ا إلَى السَّ ٌَ اِئَرة أْنَطاْل ِبالطَّ  
b) َفر   َمَتى ِباْلِقَطار أْنَقَرة إلَى السَّ  
c) َفر   َمَتى ا إلَى السَّ ٌَ اِئَرة أْلَماْن ِبالطَّ  
d) َفر   َمَتى اِئَرة أْنَقَرة إلَى السَّ ِبالطَّ  

 
2- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a) اه َدْوَرة ٌَ اْلِم  – Tuvalet 
b) ط وط ة اَْلخ  ٌَّ اِخلِ الدَّ  – Dış hatlar 
c) اْْلْنِتَظار َصالَة  – Bekleme salonu 
d) الَمَطار لَْوَحات  – Havaalanı işaretleri 

 
3- İlhan’a, arkadaşı َسِعٌَدة ِرْحلَة  ifadesini 

kullanmıştır. Acaba İlhanın arkadaşı ne demek 
istemiştir? 

a) Hayırlı yolculuk 
b) Hayırlı olsun 
c) Geçmiş olsun 
d) Afiyet olsun 

 

 
4- “Gidiş ve dönüş bileti istiyorum” cümlesinin 

Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) َفر   َمَتى ا إلَى السَّ ٌَ اِئَرة أْنَطاْل ِبالطَّ  
b) الَعْوَدة َتْذِكَرة أ ِرٌد  
c) َهاب َتْذِكَرة أ ِرٌد   الذَّ
d) َهاب َتْذِكَرة أ ِرٌد َوالَعْوَدة الذَّ  

 
اَحة َمْكَتبِ  ِفً -5 ٌَ السِّ  ifadesini kullanan 

Emine acaba ne demek istemiştir? 
a) Seyahat acentesinde 
b) Kütüphanede 
c) Otobüs durağında 
d) Okul bahçesinde 

ا لَِذٌذ َوالشَّاي -6 ........ فًِ ِجد ًّ  
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

a) ْمِتع اِئَرة (b م   الطَّ
c) َساَعة d) َقِرٌب 
 
7- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 
a) َهاب َتْذِكَرة الذَّ  – Dönüş bileti 
b) ٌَّة ِبَطاَقت ك الشَّْخِص  – Kimlik kartı 
c) َواِحَدة َدِقٌَقة  – Bir dakika 
d)  ِاَحة َمْكَتب ٌَ السِّ  – Seyahat acentesi 
 
 
َمَكان   -8 َقِرٌب  - ك ل    - ائرة  - ِبالطَّ  
kelimelerinden anlamlı bir cümle kurmak 
istesek acaba aşağıdakilerden hangisini 
seçebiliriz? 

a)   ل ائرة َقِرٌب َمَكان  ك  ِبالطَّ  
b)   َمَكان ك ل ائرة َقِرٌب   ِبالطَّ  
c)   ائرة َقِرٌب َمَكان ك ل ِبالطَّ  
d)   ل َمَكان  ك  ائرة َقِرٌب   ِبالطَّ  

 
9- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 
a) Gerçekten - ا  َتْقِرٌبًّ
b) Hızlı - َسِرٌع 
c) Yakın - َقِرٌب 
d) Rahat - ِرٌَحة  م 

10-  “Uçak vakitleri” nin Arapça söylenişi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
a) اِئَرة  ِبالطَّ
b) الَمَطار لَْوَحات     
c) اِئَرات َمَواِعٌد الطَّ     
d) ًاِئَرة ِف الطَّ  



 

 

11-  Resim size seçeneklerden hangisini 

hatırlatıyor? 
a) ًالَحاِفلَة ِف  
b) ًاَحة َمْكَتبِ  ِف ٌَ السِّ  
c) ًٌْت ِف اَْلَب  
d) ًالَمْدَرَسة ِف  
 

ت   -12 ٌْ اْلَمْدَرَسة ِمنَ ..........  اَْلَب  Boş bırakılan 

yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

a) َبِعٌد   b) َسِرٌَعة 
c) م ِضٌَفة  d) َقِرٌب 
 

13- Aşağıdakilerden hangisi karada çalışan 

ulaşım araçlarından değildir? 
a) ِقَطار       b) َسِفٌَنة      c) اَرة ٌَّ  َحاِفلَة (d       َس
 

ا َساَعة َوإِْزمٌر -14 َتْقِرٌبًّ ن اَْلَمَساَفة  ٌْ أْنَقَرة َب  
Cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Ankara ve Antalya arası mesafe yaklaşık bir saattir. 
b) Ankara ve İzmir arası mesafe tam bir saattir. 

c) Ankara ve Antalya arası mesafe yaklaşık on bir saattir. 
d) Ankara ve İzmir arası mesafe yaklaşık bir saattir. 

 

15- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a) اَلشَّاِرع – Cadde 
b) ِضٌَفة  Hostes – م 
c) َوظَّف  Şoför – الم 
d) ول ص   Varış – اَْلو 
 

َفر -16 ْهر َبْعد اَلسَّ الظُّ  ifadesini kullanan 

seyahat acentesi görevlisi ne demek istemiştir? 
a) Sefer öğleden önce 
b) Sefer yarından sonra 
c) Sefer akşamdan sonra 
d) Sefer öğleden sonra 

 

؟َسلٌِم  ٌ ِرٌد َماذا -17  Sorusunun cevabı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

a) َهاب َتْذِكَرة أ ِرٌد الذَّ  
b) ٌَّة بَِطاَقِتً أ ِرٌد الشَّْخِص  
c) َهاب َتْذِكَرة ٌ ِرٌد الذَّ  
d) اِئَرة أ ِرٌد الطَّ  

ٌْت -18 الَمْدَرَسة ....... َبِعٌد اَْلَب   
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? 

a)  ِْمن   b)  َْعن 
c) ِاْرَكب  d) اَْلَبلَد 

 
َفر -19 اِئَرة السَّ ْمِتع ِبالطَّ م   cümlesini 

kullanan Abdullah sizce ne demek istemiş 
olabilir? 
a) Gemiyle yolculuk eğlencelidir. 
b) Hayırlı yolculuk 
c) Uçakla yolculuk korkunçtur. 
d) Uçakla yolculuk eğlencelidir. 
 
 

20- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

a) ِبَطاَقت ك  - Kart 
b) َتْذِكَرة – Kimlik 
c) ِاْسِتْعلََمات – Bilgi edinme 
d)   ع ٌْ َذاِكر َب التَّ  – Bilet satışı 

 
 

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 


