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2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOPRAK SANAYİ İHO 
ARAPÇA DERSİ 1.ÜNİTE 1.DERS KONU TARAMA TESTİ 

 

ْسم؟   .1 س الرَّ َن ُمَدرِّ ٌْ  أَ
Sorusuna resim dikkate alınarak verilebilecek en uygun 
cevap hangisidir? 

A) ْسم  فً َوْرشة الرَّ

B) فً الُمْخَتَبر 

C) ٌاضة  صالة الرِّ

D)  ّف  فً الصَّ
 

2.    

بً ُث َعن ُطَّلَّ ْوم َسَنَتَحدَّ ٌَ  ال
Cümlesinin Türkçe karşılığı hangi cümlede doğru 
olarak verilmiştir? 

 
A)  Bugün öğrencilerim hakkında konuşacağım. 

 

B)  Bugün öğretmenlerimiz hakkında 
konuşacağız. 

 
C)  Bugün öğrencilerim hakkında konuşacağız. 

 
D)  Yarın öğrencilerim hakkında konuşacağız. 

 

س الُعلوم فً ...............    .3  ُمَدرِّ
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi uygundur? 

A) الُمْخَتَبر              B) ْسم  َوْرشة الرَّ

C) ٌاضة   ُمْخَتَبر اللُّغة (D      صالة الرِّ

 

4.    

 ............ لُعلوم، ِبَفْضلِها أُِحبُّ ُمَدرِّس
Cümlesini  tamamlamak için en uygun seçenek 
hangisidir? 

 
A)  أََتَعلَُّم أَْلعاًبا ُمْخَتلِفة 

 
B)  ٌّة ف َنْعَمل َتجاِرب ِعْلِم ٌْ  أََتَعلَُّم َك

 
C)  أََتَعلَُّم الُمحاَدثة 

 
D)   ُف أَْرُسم ٌْ  أََتَعلَُّم َك

 

5.    Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık 
yapılmıştır? 

 A)  الموسٌقى - Müzik 

 B)  ْسم  Resim - الرَّ

 C)  الّتارٌخ - Tarih 

 D)  ٌاضة  Matematik - الرِّ

 

ٌّة فً ..........    .6 س اللُّغة الَعَرِب  ُمَدرِّ
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi uygundur? 

A) ٌاضة صالة الرِّ           B) ْسم َوْرشة الرَّ  

C) اللُّغة ُمْخَتَبر               D) الموسٌقى قاعة  
 

 

7.    

 اُْطلُبوا الِعْلم ِمن الَمْهد ِالى اللَّْحد
Hadis-i Şerifin anlamı hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir? 

 
A)  Bizi aldatan bizden değildir 

 
B)  Bana bir harf öğretenin kölesi olurum 

 
C)  Beşikten mezara kadar ilim isteyiniz 

 
D)  Müslüman Allah'a tevekkül eder 

 

8.    

 َمن َعلََّمنً َحْرًفا ِصْرُت لَه َعْبًدا
Hz Ali'ye ait olan bu sözün anlamı hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

 
A)  Müslüman müslümanın kardeşidir 

 
B)  Beşikten mezara kadar ilim isteyiniz 

 
C)  Müslüman Allah'a tevekkül eder 

 
D)  Bana bir harf öğretenin kölesi olurum 

 

َّّلب الحساب فً َدْرس .9 َتَعلَُّم الطُّ ٌَ .............  
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi uygundur? 

A) ٌّة ْرِك ٌاضة (B             التُّ  الرِّ

C) ٌّات ٌاِض  الّتارٌخ (D          الرِّ
 

ٌّات، ِبَفْضلِه     .10 ٌاِض س الرِّ أُِحبُّ ُمَدرِّ
....................... 

Cümlesini  tamamlamak için en uygun seçenek 
hangisidir?  

A) ًأََتَعلَُّم األَغان            B) أََتَعلَُّم أَْلعاًبا 

C) أََتَعلَُّم الُمحاَدثة           D) أََتَعلَُّم الِحساب  

 

11.    Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık 
yapılmıştır? 

 A)  الموسٌقى - Müzik 

 B)   ٌّات ٌاِض  Matematik -  الرِّ

 C)  ٌاضة  Spor -   الرِّ

 D)  ٌّة اللُّغة ْرِك  Arapça -   التُّ
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 Sorusunaأَّي ماّدة َتْدُرسون؟    .12

resim dikkate alınarak 
verilebilecek en uygun cevap 

hangisidir? 

 
A)  ٌاضة  َنْدُرُس ماّدة الرِّ

 
B)  ْسم  َنْدُرُس ماّدة الرَّ

 
C)  ٌّات َنْدُرُس ماّدة ٌاِض الرِّ  

 
D)  ٌّة ْرِك  َنْدُرُس ماّدة اللُّغة التُّ

 

13.   Fen Bilimleri sorusunu anlayamayan Ayşe'ye 
hangi öğretmene soru sormasını önerirsiniz? 

A) ٌاضة سة الرِّ س الُعلوم (B           ُمَدرِّ  ُمَدرِّ

C) ٌّات ٌاِض س الرِّ س الّتارٌخ (D         ُمَدرِّ  ُمَدرِّ

 

14.    

 أَّي ماّدة َتْدُرسون؟
Sorusuna resim dikkate 

alınarak verilebilecek en 
uygun cevap hangisidir? 

 
A)  الّتارٌخ َنْدُرُس ماّدة 

 
B)  الُعلوم َنْدُرُس ماّدة 

 
C)  ٌّة  َنْدُرُس ماّدة اللُّغة الَعَرِب

 
D)  ٌّة ْرِك  َنْدُرُس ماّدة التُّ

 

ٌاضة؟   .15 سة الرِّ َن ُمَدرِّ ٌْ  أَ
Sorusuna resim dikkate 
alınarak verilebilecek en 
uygun cevap hangisidir? 

A)  ّف  فً قاعة الموسٌقى (B               فً الصَّ

C) ْسم ٌاضة (D       فً َوْرشة الرَّ  فً صالة الرِّ
 

16.   Aşağıdaki fiillerin hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? 

A)  ُّأُِحب   - Seviyorum                             

 B)   ُث  İstiyorum -  أََتَحدَّ

C)  ُأََتَعلَّم   - Öğreniyorum 

D)  َُنْدُرس - Ders işliyoruz 
 

ٌاضة فً ................   .17 سة الرِّ  ُمَدرِّ
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi uygundur? 

A) ٌاضة صالة الرِّ      B) الموسٌقى قاعة  
C) الُمْخَتَبر             D) ُمْخَتَبر اللُّغة 

 

18.    "Bilimsel deneyleri nasıl yapacağımızı 
öğreniyoruz" demek isteyen Nuri'ye hangi 
cümleyi önerirsiniz? 

 
A)  ٌّة  َنْعَمل َتجاِرب ِعْلِم

 
B)  ٌّة ف َنْعَمل َتجاِرب ِعْلِم ٌْ  أََتَعلَُّم َك

 
C)  أََتَعلَُّم أَْلعاًبا ُمْخَتلِفة 

 
D)  أََتَعلَُّم الُمحاَدثة 

 

19.   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık 
yapılmıştır? 

A) َصْعب - Kolay         B) َجمٌل - Güzel 

C) الَقدٌم - Eski               D) ُمْمِتع - Eğlenceli 

 

20.    Bihter, arkadaşına derste laboratuvarda bilimsel 
deney yapacaklarını söylemiş. Acaba 
Bihter'in dersine hangi öğretmen gelecektir? 

 
A)  س الُعلوم  ُمَدرِّ

 
B)  ٌّة ْرِك س اللُّغة التُّ  ُمَدرِّ

 
C)  ٌّات ٌاِض س الرِّ  ُمَدرِّ

 
D)  ٌاضة سة الرِّ  ُمَدرِّ

CEVAP FORMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Süre 40 dakika, her bir doğru cevap 5 puandır. 

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 


