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SEÇMELİ ARAPÇA 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI 
 

 

 

 ?Kelimesinin anlamı nedir اأَلُْسرة -1
a) Aile  b) Baba 
c) Anne  d) Erkek kardeş 

 

 

2- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a) ًأُّم – Annem  
b) األُْخت – Erkek kardeş 
c) والُِدك – Baban  
d) والِدي – Babam 

 
 

3- Eş anlamlı kelimeler hangisinde yanlış 

kullanılmıştır? 

a) ّّوالِدةّ–ّأُم    b) أَبّ–ّوالِد   
c) أُْسرةّ–ّعاِئلة   d) أَخّ–ّأُْخت   

 

 

4- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) َعّمة – Hala   b) َّّعم – Amca  
c) َّّجد – Nine   d) خالة – Teyze  

 

 

5- Ailenin bayan bireyleri hangisinde bir 

arada verilmiştir? 

a) َّّعّمةّ–َّعم   
b) خالّ–ّأُْخت   
c) ّّوالِدّ–َّعم   
d) أُمّّّ–َّعّمة   
 
 
6- Ailenin erkek bireyleri hangisinde bir 

arada verilmiştir? 

a) ّّأُمّّّ–َّعم   b) َعّمةّ-ّخالة  
c) ّّخالّ–َّجد   d) َجدّّّ-َّجّدة  

 

 

الم -7 كمّالسَّ ٌْ َعلَ  Sözüne aşağıdaki hangi 

cümleyle karşılık verilir? 

a) ٌْف حالُكَّك   b) كم ٌْ المّوَعلَ السَّ  
c) ّبكّأَْهالا   d) ر ٌْ ِّبَخ  

 

 

 

ٌْف -8 حالك؟َّك  Sözüne aşağıdaki hangi 

cümleyle karşılık verilir? 
a) رّأنا ٌْ ِبَخ    b) ّبكّأَْهالا  
c) الم كمّالسَّ ٌْ َعلَ   d) كم ٌْ المّوَعلَ السَّ  

 

 

رَّصباح -9 ٌْ الَخ  Cümlesinin anlamı 

hangisidir? 
a) Hayırlı akşamlar  b) Nasılsın 
c) Hayırlı sabahlar  d) Hoş geldin 

 

 

 

10- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) َدْفَتر – Defter  
b) َّّصف – Sınıf  
c) ِتْلمٌذة – Kız öğrenci 
d) باب - Pencere 

 

 

 

11- Öğretmen, erkek öğrencisine “Yerine 

otur” diyecek. Öğretmene hangi cümleyi 
önerirsiniz? 
a) ًَمكاَنكِّاْجلِس  
b) َّْمكاَنكِّاْجلِس  
c) َّْمكاِنكِّمنّّْقُم  
d) ًَمكانكِّمنّّْقوم  

 

 

 

12- Abdullah, sınıfa yeni gelen arkadaşına 

“ismin ne” demek istiyor. Abdullah’a ne 
tavsiye edersiniz?  

a) اْسُمك؟ّما  
b) َسعٌدةّفُْرصة  
c) ا  َمْرَحبا
d) الم كمّالسَّ ٌْ َعلَ  



 

 

13- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) ا   Merhaba – َمْرَحبا
b) اْسُمك؟ّما  - İsmin ne?   
c) رّأنا ٌْ ِبَخ  – Ben iyiyim  
d) ٌْف حالُك؟َّك  - Nerelisin 
 
 
14- Öğretmeni Can Muhammed’e “Tahtayı 

sil” demek istiyor. Acaba öğretmen hangi 
cümleyi kullanır?  

a) ًّبورةِّاْمَسح السَّ  
b) ّبورةِّاْمَسح السَّ  
c) ّبورةّعلىّاُْكُتب السَّ  
d) ًّبورةّعلىّاُْكُتب السَّ  
 

 

 

 

 

15- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) ًِاْسم – İsmin  
b) صباح – Sabah  
c) ما - Ne 
d) ًِاْسم - İsmim 
 

 

 

16- Abdüssamed, yeni tanıştığı arkadaşına 

“Tanıştığıma memnun oldum” demek istiyor. 
O’na hangi cümleyi önerirsiniz? 

a) ٌْف حالُكَّك    b) ا  َمْرَحبا
c) ْفت ِبَمْعِرَفِتكَّتَشرَّ   d) ّأَْهالا 

 

 

 

 

Ebrar: ّبورة   Yazı tahtası – السَّ

Emirhan: ّّف   Sınıf – الصَّ

Ferhat: َفْضلِكّمن  – Lütfen  

Ahmet: اُْخُرج - Gir 

17- Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? 

a) Ebrar  b) Ferhat 
c) Ahmet  d) Emirhan 

 

 

ّبورةّعلىّاُْكُتب -18 السَّ  Cümlesinin Türkçe 

karşılığı nedir? 

a) Tahtayı sil b) Tahtaya yaz 
c) Tahtaya gel d) Yerine otur 

 

 

 

19- Kız öğrencisine “Lütfen sessiz ol” demek 

isteyen Öğretmene hangi seçeneği 
önerirsiniz? 

a) ًَفْضلِكّمنّاُْسُكت   
b) َفْضلِكّمنّاُْسُكت  
c) َفْضلِكّمنَّتَكلَّم  
d) ًَفْضلِكّمنَّتَكلَّم  

 

 

 

20- Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a) والِدة – Anne  
b) والِد – Baba  
c) عاِئلة – Aile  
d) أَخ – Kız kardeş   

 

 

*Her doğru cevap 5 puandır. Süre 40 dakikadır 

Başarılar dilerim. Allah yardımcınız olsun… 
 

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 

 


