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ARAPÇA DERSİ 7.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV 

 
1.    Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık 

yapılmıştır? 

 A)  ْرِكّیة  Arapça - اللُّغة التُّ
 B)  الموسیقى - Müzik 
 C)  یاضة  Spor - الرِّ
 D)  یاِضّیات  Matematik - الرِّ
 
 
 
 ما ِمْھنتھا؟    .2

Sorusuna verilebilecek en uygun cevap 
hangisidir? 

 A) ھي َسائق   B)  ُمَھْنِدس ھو  

 C)  قة  أنا ُمضیفة  (D ھي َحالَّ
 
 

 َمْن ھذا؟   .3
A) األَسْنان طَبیب  
B) َطبیبة َنْفِسّیة  
C)  ِّحَفي   الصَّ
D) الُمحاِسب  
 
 

ْسم؟   .4 س الرَّ  أَْیَن ُمَدرِّ
Sorusuna resim dikkate alınarak verilebilecek en 
uygun cevap hangisidir? 

A)  ّف  في الصَّ
B) في الُمْخَتَبر 
C) یاضة  صالة الرِّ
D) ْسم  في َوْرشة الرَّ

 
 
5.    Kendisinden 

 أُداِفُع َعْن الُمتَّھمین
Şeklinde bahseden kişinin mesleği ne olabilir? 

 A) الُمحامي  B)  ِّْطي   الشرُّ

 C)   الضابط (D  القاضي
 
 

 
6.    Aşağıdaki fiillerin hangisinin anlamı yanlış 

verilmiştir? 

 A)   ُأََتَعلَّم - Öğreniyorum 
 B)   َُنْدُرس - Ders işliyoruz 
 C)    ُث  İstiyorum - أََتَحدَّ
 D)   ُّأُِحب - Seviyorum 
 
 اُْطلُبوا الِعْلم ِمن الَمْھد ِالى اللَّْحد    .7

Hadis-i Şerifin anlamı hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir? 

 
A)  Bizi aldatan bizden değildir 

 
B)  Bana bir harf öğretenin kölesi olurum 

 
C)  Müslüman Allah'a tevekkül eder 

 
D)  Beşikten mezara kadar ilim isteyiniz 

 
8.    Psikolojik rahatsızlıkları olan bir kişinin hangi 

meslek grubundan yardım alması beklenir? 

 A)  ِّْطي   َنْفِسّیة َطبیبة (B  الشرُّ

 C) األَسْنان طبیب  D) حَفيِّ    الصَّ
 
9.    Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık 

yapılmıştır? 

 A)  ُمْمِتع - Eğlenceli 
 B)  الَقدیم - Eski 
 C)  َجمیل - Güzel 
 D)  َصْعب - Kolay 
 

 أَّي ماّدة َتْدُرسون؟  .10
Sorusuna resim dikkate 
alınarak verilebilecek en 
uygun cevap hangisidir? 

A) یاِضّیات َنْدُرُس ماّدة الرِّ  
B) یاضة  َنْدُرُس ماّدة الرِّ
C) ْرِكّیة  َنْدُرُس ماّدة اللُّغة التُّ
D) ْسم  َنْدُرُس ماّدة الرَّ
 
11.    "Gelecekte doktor olacağım" demek isteyen 

Kayra'ya hangi cümleyi önerirsiniz? 

 
A)  سیكون طبیًبا في الُمْسَتْقَبل 

 
B)  َسأَكوُن طبیًبا في الماضي 

 
C)  في الُمْسَتْقَبل َسأَكوُن طبیبة 

 
D)  َسأَكوُن طبیًبا في الُمْسَتْقَبل 
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“En değerli kazanç, kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır.” Hadis-i Şerif 

  ھذا؟ َمنْ    .12

A) ساِئق             B) َطّیار  

C) ُمذیعة           D) َنّجار  

13.    Aşağıdakilerden hangisi bir meslek grubu 
değildir? 

 A) ساِئق  B) ُمَصلِّح  
 C) ُمذیعة  D) ُخْبز  
 
14.    Bihter, arkadaşına derste laboratuvarda bilimsel 

deney yapacaklarını söylemiş. Acaba 
Bihter'in dersine hangi öğretmen gelecektir? 

 
A)  یاضة سة الرِّ  ُمَدرِّ

 
B)  ْرِكّیة س اللُّغة التُّ  ُمَدرِّ

 
C)  س الُعلوم  ُمَدرِّ

 
D)  یاِضّیات س الرِّ  ُمَدرِّ

 
15.    Seçeneklerin hangisinde meslek ve yaptığı iş 

bakımından bir uyumsuzluk vardır? 

 A)   َتْفَحص الَمْرضى -طبیبًة 
 B)   یعالُِج األْسنان -طبیبة َنْفِسّیة 
 C)   ُیسافر إلى الِبالد الُمْخَتلِفة -َطّیار 
 D)   َّیْنُشر األْخبار - َصَحِفي 
 

ّالب الحساب في َدْرس    .16 .....َیَتَعلَُّم الطُّ ............. 
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi uygundur? 

A) یاِضّیات یاضة (B             الرِّ  الرِّ
C) الّتاریخ                   D) ْرِكّیة  التُّ
 
17.    Sağlıkla ilgili olan meslekler hangi seçenekte bir 

arada verilmiştir? 

 A)  َصَحِفيّ  - طبیب 
 B)   َصْیَدالِنّیة -ُمَمرضة 
 C)   طبیب -ُمحام 
 D)   ضاِبط -ُمَمرضة 
 
18.    Arabayı süren ve tamir eden meslek 

grupları hangi seçenekte bir arada verilmiştir? 

 
A)   ُمَصلِّح -َخّیاط 

 
B)   ُمَصلِّح -ساِئق 

 
C)   َطّیار -ساِئق 

 
D)   ضة -ُمَصلِّح  ُمَمرِّ

 
 أنا َجّزار، أَبیُع اللَّْحم    .19

Şeklinde bir cümle kuran Muhammed Sefa 
acaba ne demek istemiştir? 

 
A)  Ben şoförüm, araba sürüyorum 

 
B)  Sen kasapsın, et satıyorsun 

 
C)  Ben kasabım, et satıyorum 

 
D)  Ben kasabım, ekmek satıyorum 

 
 َمن َعلََّمني َحْرًفا ِصْرُت لَھ َعْبًدا    .20

Hz Ali'ye ait olan bu sözün anlamı hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

 
A)  Müslüman Allah'a tevekkül eder 

 
B)  Beşikten mezara kadar ilim isteyiniz 

 
C)  Bana bir harf öğretenin kölesi olurum 

 
D)  Müslüman müslümanın kardeşidir 

 
CEVAP FORMU 

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

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 
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