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1.    Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

 
A)   والُِدك– Baban  

 
B)   األُْخت– Kız kardeşim 

 
C)   والِدي– Babam  

 
D)   أُّمي– Annem  

 

2.   Aybike, arkadaşına “Bu senin öğretmenin 

mi?” şeklinde soru sormak istiyor. O’na ne 
tavsiye edersiniz? 

A) ُسك  هل هذا اْسُمك (B          هل هذا ُمَدرِّ

C) هل هذا اْسمي            D) هل هذا َدْفَتُرك 

 

 َصباح الَخْير   .3
Sözüne aşağıdaki hangi cümleyle karşılık verilir? 

A) َصباح الّنور          B) الم  وَعلَْيكم السَّ

C)  ِبَخْيرأنا                D) الم َعلَْيكم  السَّ

 

4.   Abdullah, sınıfa yeni gelen arkadaşına 

“İsmin ne?” demek istiyor. Abdullah’a hangi 
seçeneği tavsiye edersiniz? 

A) اْسمي؟ ما  

B) اْسمه؟ ما  

C) ما اْسُمك؟ 

D) ك؟حالُ  َكْيف  

 

 

 الَخْيرمساء     .5
Şeklinde bize selam veren arkadaşımıza 
nasıl cevap veririz? 

 
A)  أنا ِبَخْير 

 
B)  الم  وَعلَْيكم السَّ

 
C)  الّنور مساء 

 
D)  َكْيف حالك؟ 

 

 َكْيف حالُك؟    .6
Şeklinde bize soru soran arkadaşımıza 
nasıl cevap verebiliriz? 

 
A)   أَْهالا وَسْهالا 

 
B)  الم َعلَْيكم  السَّ

 
C)  الم  وَعلَْيكم السَّ

 
D)  ِبَخْير 

 

 هذه َسّبورة    .7
Cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? 

 
A)  Bu kalemdir 

 
B)  Bu kapıdır 

 
C)  Bu yazı tahtasıdır 

 
D)  Bu penceredir 

 

8.    Eş anlamlı kelimeler hangisinde yanlış 
kullanılmıştır? 

 
A)   أَب –والِد 

 
B)   أَخ –أُْخت 

 
C)   أُْسرة –عاِئلة 

 
D)   والِدة –أُّم 

 

وَسْهالا     .9  أَْهالا
Sözüyle bizi karşılayan arkadaşımıza nasıl 
karşılık veririz? 

 
A)  أَْهالا بك  

 
B)  الم َعلَْيكم  السَّ

 
C)  الم  وَعلَْيكم السَّ

 
D)  ِبَخْير 

 

10.    Ailenin erkek bireyleri hangisinde bir 
arada verilmiştir? 

 
A)   أُمّ  -َعّم 

 
B)   خال -َجّد 

 
C)   َجدّ  -َجّدة 

 
D)   َعّمة -خالة 
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 أَخي طالِب في الَمْدَرسة    .11
Cümlesinin anlamı nedir? 

 
A)  Babam okulda öğretmendir 

 
B)  Kardeşim okulda öğrencidir 

 
C)  Baban okulda öğrencidir 

 
D)  Kardeşin okulda öğrencidir 

 

الم َعلَْيكم   .12  السَّ
Şeklinde selam veren arkadaşımıza nasıl cevap 
veririz? 

A) الم  أَْهلا وَسْهالا  (B           وَعلَْيكم السَّ

C) َكْيف حالُك               D) ِبَخْير 

 

13.    Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

 
A)   باب- Pencere 

 
B)   َدْفَتر– Defter  

 
C)   َصّف– Sınıf  

 
D)   ِتْلميذة– Kız öğrenci 

 

14.   Ailenin bayan bireyleri hangisinde bir 

arada verilmiştir? 

A)  خال –أُْخت                 B)  أُمّ  –َعّمة  

C)  َعّمة –َعّم                   D)  والِد –َعّم  

 

 َكْيف حاُلك؟   .15
Sorusuna verilebilecek en uygun cevap 
hangisidir? 

A) ا ا (B                     َمْرَحبا  ِبَخْير، ُشْكرا

C)  أَْهالا                       D) ْفت  َتَشرَّ

 

16.   “Ben öğrenciyim” demek isteyen Safiye’ye 

hangi cümleyi önerirsiniz? 

A) َكْيف حالك                B) هذه ِتْلميذة 

C) أنا تلميذ                   D) أنا تلميذة 

 

17.   "Evet, bu benim babam" sözünün Arapça 

karşılığı hangisidir? 

A) ال، هذا والِدي              B) َنَعم، هذا أُّمي 

C) َنَعم، هذا والِدي             D) َنَعم، هذا أَخي 

 

18.   Öğretmen, kız öğrencisine “Yerine otur” 

diyecek. Öğretmene hangi cümleyi önerirsiniz? 

A) ِاْجلِسي َمكاَنك 

B) ِاْجلِْس َمكاَنك 

C) قومي ِمْن َمكانك 

D) قُْم ِمْن َمكاِنك 

 

19.    Abdüssamed, yeni tanıştığı arkadaşına 
“Tanıştığımıza memnun oldum” demek 
istiyor. O’na hangi cümleyi önerirsiniz? 

 
A)   أَْهالا 

 
B)  َكْيف حالُك 

 
C)  ا  َمْرَحبا

 
D)  ْفت ِبَمْعِرَفِتك  َتَشرَّ

 

20.    Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

 
A)   عاِئلة– Aile  

 
B)   والِد– Baba  

 
C)   والِدة– Anne  

 
D)   أَخ– Kız kardeş 

 
 
 

 

CEVAP FORMU 

 
Başarılar dilerim, Allah yardımcınız olsun…  


