
 

 

TOPRAK SANAYİ İMAM HATİP ORTAOKULU 
8.SINIF 4. ÜNİTE 3. DERS KONU TARAMA TESTİ 

 
1- “Hasta ziyareti” demek isteyen Arzu’ya hangi 

ifadeyi tavsiye edersiniz? 

a) درسةالمَ  ِزٌاَرة    
b) ًت َمرٌضة َجدَّ  
c) ِشفاء   لك أَتَمّنى     
d) الَمرٌض ِزٌاَرة   
 
2- Hasta olan Esma, kendisini ziyarete gelen 

arkadaşlarına acaba ne demiş olabilir? 
a)  ِوالَِدتً ٌا هللا َشفاك  
b) ْشفٌك هللا ٌَ  
c) ا َسعٌدة أنا بِزٌاَرِتكم ِجّد   
d) ِشفاء   لك أَتَمّنى  
 
 
 
ي أنّ  َسِمْعت   -3  Cümlesinin Türkçe  َمرٌض َجدِّ

karşılığı nedir? 
a) Duydum ki ninem hastaymış 
b) Dedemin hasta olduğunu duydum 
c) Dedem hasta mıymış 
d) Dedem hasta değilmiş 
 
 
4- Ziyaretine gelen arkadaşlarına “Sizi 

seviyorum” demek isteyen Mürsel hangi ifadeyi 
kullanmalıdır? 

a) أ ِحبُّكم أنا   b) أ ِحبُّكِ  أنا  
c)  َأ ِحبُّكم أْنت   d) أ ِحبُّكَ  أنا  
 
 
عاِجل   ِشفاء   لك أَتَمّنى -5  Cümlesinin anlamı 

nedir? 
a) Sana başarılar diliyorum 
b) Sana acil şifalar temenni ediyorum 
c) Ona acil şifalar diliyorum 
d) Sana acil şifalar diliyor 

 
 

6- Sınıfta kimin hasta olduğunu merak eden 

Batuhan acaba hangi soruyu sormalıdır?  
a)  َن ٌْ الَمرٌض؟ أ  
b)  ّه؟ َفرٌق أي ت َشّجع   
c)  َالَمرٌض؟ نْ م  
d) ؟َسَتْذَهب متى  
 
 
َنب َسِمَعت -7 ٌْ َتها أنّ  َز َمرٌضة َجدَّ  Cümlesinin 

anlamı nedir? 
a) Zeynep, dedesinin hasta olduğunu duydu 
b) Zeynep, ninesinin neşeli olduğunu duydu 
c) Zeynep, annesinin hasta olduğunu duydu 
d) Zeynep, ninesinin hasta olduğunu duydu 

 
 
 
8- Erenhan, hastalanan arkadaşına şifa dilemek 

istiyor. Erenhan aşağıdaki ifadelerden hangisini 
kullanmış olamaz? 

a) هللا شاء إن  
b)  ِهللا َشفاك  
c) ْشفٌك هللا ٌَ  
d) عاِجل   ِشفاء   لك أَتَمّنى  
 
 
 
م ماذا -9 للَمرٌض؟ ت َقدِّ  Sorusunun cevabı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

a) ْقنة  َكباب (b  ح 
c) بٌت   d) َزْهرة 
 
 
10- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a) َتْسَترٌح – (O bayan) dinleniyor 
b) َسأَزور – Ziyaret edeceğim 
c) والَِدِتك مع  – Annenle beraber 
d) راسة بعد الدِّ  – Dersten önce 
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راسة َبْعد أ مه إلى االَب ْذَهب  َسٌَ   -11 الدِّ  
cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kız dersten sonra ninesine gidecek 
b) Baba dersten önce annesine gidecek 
c) Baba dersten sonra annesine gidecek 
d) Baba dersten önce babasına gidecek 

 
Abdullah:  ًهن اك نلَْتَق – Orada görüşürüz 
İlker: ْشف هللا ٌكٌَ – Allah şifa versin 
Hüseyin: عاجل   اءشف  – Acil şifalar 
Alperen: ا َسعٌد أنا ِجّد   – Gerçekten üzgünüm 
 

12- Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? 

a) Abdullah  b) İlker  
c) Alperen  d) Hüseyin 

 

َنشٌطة  - َسِمَعت -13 البِْنت    - أنّ   - َتها  - َجدَّ   
Kelimelerinden oluşan anlamlı cümle  
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

a) الِبْنت   َسِمَعت َتها أنّ    َنشٌطة َجدَّ  
b) َتها أنّ  الِبْنت    َسِمَعت َنشٌطة َجدَّ  
c) َتها أنّ  الِبْنت   َسِمَعت َنشٌطة َجدَّ  
d) َتها أنّ  الِبْنت   َسِمَعت َجدَّ َنشٌطة    
 
ا أ ِحبُّكم ....... -14 ِجّد   boş bırakılan yere 

hangisi gelmelidir? 

a)  َأْنت  b) أنا       c)  ِأْنت     d) هو 
 
الِحوار؟ ٌَدور من بٌن  -15 Cümlesinin 

anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
a)  Diyalog kim arasında geçiyor? 
b) Diyalog nerede geçiyor? 
c) Diyalog ne zaman geçiyor?  
d) Diyalog baba-kız arasında geçiyor? 
 
Cansu:  َشْرق – Doğu 
Emine: َغْرب– Batı 
Hanife:  َشَمال– Kuzey 
Zehra:  َجنوب – Güney 
 

16- Hangi öğrenci ya da öğrencilerin verdiği 

bilgi yanlıştır? 
a) Cansu, Zehra  b) Hanife  
c) Hiç biri   d) Hepsi 

َمت -17 لَِصِدٌقتها شوكوالتة ٌلٌَز َقدَّ  cümlesinin 

anlamı nedir? 
a) Yeliz, arkadaşına çikolata takdim etti 
b) Yeliz, bana çikolata takdim etti 
c) Yeliz’e arkadaşı çikolata takdim etti 
d) Yeliz’e arkadaşları çikolata takdim etti 
 
والَِدِتك ...... َسأَزورها  -18  boş bırakılan yere 

hangisi gelmelidir? 
a)  ْإَذن   b) ًف 
c) كٌف  d) مع 
 
أَتَمّنى   -19 لك  - عاِجل    -   ِشفاء    -
Kelimelerinden oluşan anlamlı cümle 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

a) عاِجل   ِشفاء   لك  أَتَمّنى  
b) عاِجل   ِشفاء   لك أَتَمّنى   
c) عاِجل    ِشفاء   لك أَتَمّنى 
d) أَتَمّنى ِشفاء    لك  عاِجل   
 
Beyza: َمت  Takdim etti –َقدَّ
Merve: َحزٌنة– Üzüntülü 
Duygu: َسِمَعت – Gitti 
Roziye: َوْحَده – Tek başına 
 

20- Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? 
a) Beyza  b) Merve  
c) Roziye  d) Duygu 

 
 

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 
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