
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇORUM TOPRAK SANAYİ İHO 
ARAPÇA DERSİ 6.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI 

1. Annesine  diyen Feyza acaba ne  َسلَِمْت َیداك
demek istemiştir? 
A) Geçmiş olsun
B) Görüşmek üzere
C) Eline sağlık
D) Hayırlı sabahlar

2. Abdullah, arkadaşına ھل أْنَت َمریض؟ 
Şeklinde soru soruyor. Abdullah, arkadaşına ne 
sormuş olabilir? 
A) Sen öğrenci misin?
B) Ben hasta mıyım?
C) Neyin var?
D) Sen hasta mısın?

3.  Hangi seçenekte sağlığımızla ilgili yanlış bir ifade
kullanılmıştır?

A) ُف   ِجْسميأَنظِّ
B) التدخین مفید 
C) الریاضة مفیدة 
D) یاَضة  أَماِرُس الرِّ

4. Aşağıdakilerden hangisi yemek öğünü değildir?

A) اَْلَفُطور B) اْلَعَشاء
C) القائمة D) اَْلَغَداء

5. Resme göre saat kaçı göstermektedir?

A) ثةالّساعة الثال
B) الّساعة العاشرة
C) الّساعة الرابعة
D) الّساعة الخامسة

6. Seçeneklerin hangisi yiyecek türü olarak farklıdır?

A) تفاح (C     رمان (B    مشمش D) حساء

 Cümlesinin anlamı hangi النَّظافة ِمن اإلیمان   .7
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Temizlik imandandır.
B) İslam temizliğe önem verir.
C) Temizlik güzeldir.
D) Allah temizliği emretmiştir.

 İbaresinin anlamı أَْعضاء الِجْسم   .8
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başın üzeri
B) Poliklinikler
C) Vücudun organları
D) Hastalıklar

 أمي -طعاماً  -لذیًذا   -طبخْت   .9
Kelimelerinden oluşan anlamlı cümle hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
A)  لذیًذا طبخْت طعاماً أمي 
B)  طبختْ  أمي طعاماً  لذیًذا 
C)   ًطبخْت أمي لذیًذا طعاما 
D)   ًاطبخْت أمي طعاماً لذیذ 

 :Göz  Aybike–َعْین   .10
 :Kulak  Yusuf –أُُذن 

 Medine: El-َقَدم 
Hangi öğrenci ya da öğrencilerin verdiği bilgi 
doğrudur? 
A)  Yusuf, Medine
B)  Aybike, Medine
C)  Aybike, Yusuf, Medine
D)  Aybike, Yusuf

ماھذه؟    .11
A) َحاِفَلة
B) اَجة َناِریَّة َدرَّ
C) َسّیارة اإلْسعاف
D) سیارة المدرسة
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“En değerli kazanç, kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır.” Hadis-i Şerif 

؟ما ھذه    .12  
A) أْنف          B) َید 
C) َعْین          D) َرأس 

 
13.   Resimdeki eylemi anlatan seçenek hangisidir? 

A) یاَضة  أَماِرُس الرِّ
B) ُف أْسَناِني  أَنظِّ
C) ُف ُغْرَفتي  أَنظِّ
D) أَُصلِّي الَفْجر 

 
14.    Beyza, hasta olan arkadaşına Arapça olarak 

“Geçmiş olsun” Demek istiyor. Acaba Beyza’ya 
hangi sözü tavsiye edersiniz? 

 
A)  أََنا َمِریض 

 
B)  ِعْنِدي أَلَُم الَقَدم 

 
C)  َسَالَمَتك 

 
D)  أُِرید َطِبیًبا 

 

 ما بھ؟   .15
A) ِعْنَده ألَم الَمِعَدة 
B) ِعْنَده ألَم الّسن 
C) ِعْنَده َنْزلَة 
D) ِعْنَده ُصَداع 
 
16.    Nuray, cilt sorunları olan arkadaşına hangi 

polikliniği tavsiye etmelidir? 

 
A)  األَْمراِض الِجْلِدّیة 

 
B)  األَْمراِض الَعَصِبّیة 

 
C)  األْمراِض الّداِخلِّیة 

 
D)  ماغ  ِجراحة الدِّ

 
ْیتون و الُجْبن و أرید    .17  الَعَسل الزَّ

Berkay'ın istedikleri arasında aşağıdakilerden 
hangisi yoktur? 

 
A)  Yumurta 

 
B)  Zeytin 

 
C)  Bal 

 
D)  Peynir 

 

18.   Seçeneklerden hangisi yiyecek çeşididir? 

A) الَحلیب         B) الُخْبز 
C) الّشاي          D) الَعصیر 

 
19.   Aşağıdakilerden hangisi hastane çalışanı 
değildir? 

A) َمریض          B) َطبیبة 
C) َطبیب            D) ضة  ُمَمرِّ

 
20.   Hangisi et türü yiyecek değildir? 

A) سبانخ            B) َكباب 
C) ُكْفتة              D) َسَمك 

 
 
 

CEVAP FORMU 

 
Süre 40 dakika, her bir doğru cevap 5 puandır. 
Başarılar dilerim, Allah yardımcınız olsun…  

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 
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