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8/A SINIFI 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI 

 
ر -1 الُمواَصالت َوسائل َتَطوُّ  cümlesini kuran 
Hatice acaba ne demek istemiştir? 
a) Ulaşım araçlarının güzelliği 
b) Ulaşım araçlarının rengi 
c) Ulaşım araçlarının önemi  
d) Ulaşım araçlarının gelişimi 

 
2-  Süleyman, sözlükte ٌَمٌن  kelimesinin zıt 

anlamlısını araştırıyor. Süleyman’ın bulduğu 
doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir? 

a) َخْلف  b) ٌَسار  
c) جاِنب  d) أَمام 
 
Aleyna:   ِبجاِنب – Güneyinde 
Ayşe:  َخْلف – Arkasında 
Şevval: ٌَمٌن  – Sağında 
Şule: أَمام – Önünde 
 

3- Hangi öğrenci ya da öğrencilerin verdiği bilgi 

doğrudur? 
a) Aleyna, Şevval  b) Aleyna 
c) Ayşe, Şule, Şevval  d) Hepsi 

4- “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” demek 

isteyen Onur, aşağıdaki seçeneklerden hangisini 
kullanmalıdır? 

a)  ّالتُّرِكٌةّ  َجنوب قْبُرص ُجْمهوِرٌة  
b)  ّالتُّرِكٌةّ  قْبُرص َشمال ُجْمهوِرٌة  
c)  ّأُْكراْنٌا قْبُرص َشمال ُجْمهوِرٌة  
d)  ٌّةّ التُّركِ  َشْرق قْبُرص ُجْمهوِرٌة  
 
5- Sosyal Bilgiler Öğretmeninin ٌْن الٌونان؟ َتَقع أ  
şeklindeki sorusuna: 

Erencan: إٌران َغْرب تَقع الٌونان  
Hüseyin: ترِكٌا َغْرب تَقع الٌونان  
Hasan: الٌونان َغْرب تَقع ترِكٌا  
Yusuf: ُتْرِكٌاَشْرق  الٌونان َتَقع  
Cevaplarını vermişlerdir. Acaba hangi öğrencinin 
verdiği cevap doğrudur? 
a) Hüseyin b) Hasan     c) Yusuf d) Erencan 

Sümeyra:  َشْرق – َغْرب 
Elif Kübra:  َجنوب – َشَمال 
Fatma:  أَمام – َخْلف 
Zeynep: ٌَمٌن ٌَسار –   
6- Hangi öğrenci ya da öğrenciler zıt anlamlı 

kelimeleri bir arada kullanmışlardır? 
a) Sümeyra, Elif Kübra b) Fatma, Sümeyra 
c) Fatma, Sümeyra, Zeynep d) Hepsi 

 
7- Rabiye الَبرٌد َمكتب َطرٌق على التَّعرٌف  
diyerek acaba ne demek istemiştir? 
a) Kütüphanenin yol tarifi 
b) Postanenin yolu uzaktır 
c) Postanenin yol tarifi 
d) Postanenin yolu sağdadır 

 
8- Yasin, hastalanan arkadaşına şifa dilemek 

istiyor. Yasin şağıdaki ifadelerden hangisini 
kullanmış olamaz? 

a) هللا شاء إن  
b)  ِهللا َشفاك  
c) ْشفٌك هللا ٌَ  
d) عاِجال   ِشفاء   لك أَتَمّنى  
 
 
ا أُِحبُّكم ....... -9 ِجّد   boş bırakılan yere 

hangisi gelmelidir? 

a)  َأْنت   b) أنا 
c)  ِأْنت   d) هو 
 
 
Ayşenur:  َشْرق – Doğu 
Esma: َغْرب– Batı 
Hanife:  َشَمال– Kuzey 
Emine:  َجنوب – Kuzeybatı 
 

10- Hangi öğrenci ya da öğrencilerin verdiği 

bilgi doğrudur? 
a) Hanife, Emine   b) Emine 
c) Hanife, Esma, Ayşenur  d) Hepsi 
 



 

 

ي أنّ  َسِمْعتُ  -11 َمرٌض  َجدِّ  Cümlesinin 

Türkçe karşılığı nedir? 
a) Duydum ki ninem hastaymış 
b) Dedemin hasta olduğunu duydum 
c) Dedem hasta mıymış 
d) Dedem hasta değilmiş 
 
12- Arkadaşının ne rahatsızlığı olduğunu 

öğrenmek isteyen Batuhan’a hangi ifadeyi 
kullanmasını tavsiye edersiniz? 

a) ِبك ما    b) َساَلمتك 
c) ٌْف حالُ  َك    d) هللّا  ِبإْذن  
 
13- Oktay, karnı ağrıyan arkadaşına hangi 

polikliniği tavsiye edeceği konusunda kararsız. 
O’na yardımcı olur musunuz? 

a) ٌّة األَْمراض ِقْسم الّداِخلِ  
b) ٌّة األَْمراض ِقْسم الَعَصِب  
c) الَحْنَجرة و واألَْنف األُْذن أَْمراض ِقْسم  
d) ماغ ِجراحة ِقْسم الدِّ  
 
 
ْلَزم  ما أنا أْفَعل -14 ٌَ  Cümlesinin Türkçe 

karşılığı nedir? 
a) Sen ne gerekiyorsa yap 
b) Ben gerekeni yapıyorum 
c) Gerekeni yapmak lazım 
d) Bir şey yapmaya gerek yok 
 

15- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) ل  ُركوب ٌْ الَخ  - Ata binme 
b) الِجبال تَسلُّق  - Dağcılık 
c) الطاّئِرة الكُرة  – Voleybol 
d) لةّ  كُرة السَّ  - Masa tenisi 
 
 

16- Aşağıdakilerden hangisi topla oynanan bir 

spordur? 

a) باحة الِجبال تَسلُّق (b  السِّ  
c) تنس  d) ل ُركوب ٌْ الَخ  
 

 -.................................؟ -17

َفَنرباْهجة َفرٌق فً أُماِرسها-  
cevabının sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

a) ل ِرٌاضة أي ٌوسف؟ ٌَُفضِّ  
b) ٌوسف؟ ٌا ُتمارُسها أٌن  
c) حالُُكم؟ كٌف  
d) ٌاضة هل ُمِهّمة؟ الرِّ  
 

18- Aşağıdakilerden hangisi tatlı çeşidi değildir? 

a) َبْقالوة     b) ُكنافة      c) جاِجٌك      d) ُمَحلَِّبٌة 

 

19- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) الة بعد الصَّ  – Namazdan sonra 
b) داك َسلَِمت ٌَ  – Eline sağlık 
c)  َُّحارّ  الَجو  – Hava sıcak 
d) ا  Geçmiş olsun – َهنٌئ 
 

20- Aşağıdakilerden hangisi sebze çeşidi 

değildir? 

a) َموز        b) فُْلفُل c) َفاُصوْلٌا d) َبطاطا 
 

*Her doğru cevap 5 puandır. Süre 40 dakikadır 

Başarılar dilerim. Allah yardımcınız olsun… 
 

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 

 


