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1- Okunuşları benzeşen harfler 
hangi seçenekte verilmiştir? 
a) ر  -  ذ  –  د               
b) ض  -  ص                
c) ظ  -  ز  –  ذ  
d) خ  -  ح  -  ج  

 

 

 ?ne anlama gelmektedir أُسَرتً -2
a) Benim ailem 
b) Senin ailen 
c) Benim babam 
d) Benim annem 

 

يوالِد اهذِ  -3  Cümlesinin anlamı nedir? 

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

 

 

4- "Bu, erkek kardeşimdir" ifadesinin 

Arapça karşılığı hangisidir? 
a) أَبً هذا    b) أُْخت هذه  
c) أُّمً هذه   d) ًأخ هِذا  

 

 

5- Eş anlamlı kelimeler hangisinde bir 

arada verilmiştir? 
a) أُم   – ةوالِد   
b)  َّعّمة – َعم   
c) خال – خالة   
d) أَخ – أُْخت   

 

6- Ailenin bayan bireyleri hangisinde bir 

arada verilmiştir? 

a) أَب – أَخ  
b) أُْخت – أَخ   
c) أُمّ  – أُْخت  
d) والِد – والِدة   

 

الم -7 كم السَّ ٌْ َعلَ  Sözüne aşağıdaki hangi 

cümleyle karşılık verilir? 
a) الم كم السَّ ٌْ َعلَ   b)  بك أَْهالا  
c)  ر أنا ٌْ ِبَخ    d) كم ٌْ الم وَعلَ السَّ  

 

 

8- Yazılışları benzeşen harfler hangisinde 

bir arada verilmiştir?  

a) خ - ح - ج   b) ص - س - ث  
c) ظ - ز - ذ    d) ت - د - ط  

 

 

 kelimesinin Türkçe karşılığı َسّبورة   -9

nedir? 
a) Kalem 
b) Kapı 
c) Yazı tahtası 
d) Pencere 

 

10- Erkek öğrencisine “Yerine otur” 

diyecek olan öğretmene hangi cümleyi 
önerirsiniz? 
a) ًَمكاَنك ِاْجلِس   
b) ِاْجلِسْ  َمكاَنك 
c)  َْمكاِنك ِمنْ  قُم  
d) ًَمكانك ِمنْ  قوم  

 

 

 

َصفًّ هذا -11  Cümlesinin Türkçe karşılığı 

nedir? 
a) Bu senin sınıfın mı 
b) Bu benim sınıfım mı 
c) Bu senin sınıfın 
d) Bu benim sınıfım 

 

 

12- Med (uzatma) harfleri hangisinde bir 

arada verilmiştir? 
a) ي - و - ا  
b) ح - و - ا  
c) ي - ع - ا  
d) ش - و - ي  



 

 

13- “Öğretmene bak” cümlesinin Arapça 

karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

a)  ّْبورة إلى اُْنُظر السَّ  
b)  ْس إلى اُْنُظر الُمَدرِّ  
c)  ّْبورة ِاْفَتح السَّ  
d) ًالّناِفذة ِاْفَتح  

 

 

 

ة – ب – ي – ق – ح -14  harflerinin bitişik 

yazılışı hangisidir? 
a) حدٌقة  b) حقٌبت 
c) حقٌبة  d) حقٌقٌت                 

 

 

 
 

ر َصباح -15 ٌْ الَخ  Selamlama cümlesine 

nasıl karşılık verilir? 

a) ٌْف حالُك َك   b) الّنور َصباح  
c) َسعٌدة فُْرصة  d) ْفت ِبَمْعِرَفِتك َتَشرَّ  

 

 

16- “Bu senin sınıfın” demek isteyen 

arkadaşınıza hangi cümleyi önerirsiniz? 

a) س هذا ًُمَدرِّ  b) يَدْفَتر هذا  
c) َصفّك  هذا   d) َصفًّ هذا  

 

 

17- Kız öğrencisine “Sınıfa gir” demek 

isteyen öğretmeninize hangi seçeneği 
önerirsiniz? 

a) فّ  اُْدُخل الصَّ   
b) بٌتال اُْدُخل  
c) ًالبٌت اُْدُخل  
d) ًفّ  اُْدُخل الصَّ  

 

 

 

18-  Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a)   َّجد – Dayı  
b) َجّدة – Nine  
c) َعّمة – Hala    
d)  َّعم – Amca 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi evin 

bölümlerinden değildir? 
a) ْوم ُغْرفة النَّ     
b) الُجلوس ُغْرفة  
c) َمْدَرسة   
d) َحّمام 

 

 

 

20- Hangisi müzekker bir kelimedir? 

a) ُمَعلَِّمة    
b) ِتْلِمٌذ     
c) ُمَهْنِدَسة      
d) ُمِدٌرة 

 

*Her doğru cevap 5 puandır. Süre 40 dakikadır 

Başarılar dilerim. Allah yardımcınız olsun… 
 

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 


