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 َھْل َھَذا قَِمیُص أْبیَض؟    .1

Sorusunun cevabı hangisi olamaz? 
 A)  نعم، َھَذا قَِمیُص أْبیَض 

 B)   أَْسَودَال، َھَذا قَِمیُص 
 C)  َال، َھَذا قَِمیُص أَْحَمر 
 D)  نعم، َھَذا قَِمیُص أْزَرق 

 
 
 
 ما ھذا؟    .2

A)  قُفَّاز 
B)  بُلُوفَر 
C)  ٌبَْدلَة 
D)  ٌِّحَذاٌء َشتَِوي 

 

 

 
 
 
 
 اَْلَجوُّ َحارٌّ َواْلفََواِكھُ َكثِیَرة    .3

Özellikleri anlatılan mevsim hangi seçenekte 
verilmiştir? 

 A)  ْیُف بِیُع  (B اَلصَّ  اَلرَّ
 C)  تَاُء  اَْألَْزَھاُر  (D اَلّشِ

 
 
 
الً     .4  َسنَْذَھُب إلَى َمْسِجِد قُبَاء أوَّ

Cümlesinde hangi soruya cevap bulamayız? 
 A) Nerede?  B) Kim?  
 C) Nereye?  D) Ne zaman?  
 
 
 
 
 َزْینَب قَریب .......الُمْستَْشفىبَْیت     .5

Boş bırakılan yere hangi kelimenin gelmesi 
uygundur? 

 A)  إلى B)  في 
 C) ِمن   D)  َعْن 

 

 
 
6.    "Yazlık elbiseler" tamlamasının Arapça karşılığı 

hangi seçenekte bulunmaktadır? 
 A)   ٌاَلِسّْرَواُل َطِویل 

 B)   ُْیِفیَّة  اَْلَمَالبُِس الصَّ
 C)   ِلَْوُن التَّنُّوَرة 
 D)   ُاَْلَمَالبُِس الشَّتَِویَّة 

 
 
7.    Hangisi yazlık kıyafetlerden birisi değildir? 
 A)  ُشوْرت B)  ِشْبِشب 

 C)  تِي ُشوْرت D)  ِمْعَطف 
 
 
 Sorusunun cevabı hangi أَْیَن تَقَُع اَْلقُْدُس؟    .8

seçenekte yer almaktadır? 
 A) فِي ِفِلْسِطین B)  َفِي اْلَكْعبة 

 C) في السُّعوِدیّة D) ِمْن الُمْستَْشفَى 
 
 
9.    Hangisi Kutsal mekanlardan birisi değildir? 
 A)  َغاُر ِحَراء 

 B)   ُاَْلَكْعبَةُ الشَِّریفَة 
 C)  َمِدینَةُ ُجوُروم 
 D)   ُاْلَجنَِّة اْلُمعَلَّىَمْقبََرة 

 
 
ْخَرةُ قَِریبَةٌ ِمن اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى    .10  قُبَّةُ الصَّ

Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi 
geçmemektedir? 

 A) Yakın  B) Kubbet'üs-Sahra  
 C) Mescid-i Aksa  D) Mescid-i Haram  
 
 
د (ص)     .11 ِ قَْبُر نَبِیِّنَا ُمَحمَّ  فِي اْلَمْسِجِد النَّبَِوّي

 أَلَْیَس َكَذِلك 
Cümlesinde altı çizili ifadenin anlamı nedir? 

 A)  Nerede bulunuyor? 
 B)  Öyle değil mi? 
 C)  Bunun anlamı ne? 
 D)  Oraya yakın mı? 
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بِیَع     .12 ُل الرَّ  اَْلَخِریَف؟ أَمْ أَتُفَّضِ

Sorusununda altı çizili kelimenin anlamı nedir? 
 A) Yahut  B) Ve  
 C) Sonra  D) İle  
 
 
 
 َما َھِذه؟    .13

A)  ِشْبِشٌب 
B)  قَِمیٌص 
C)  ٌنَظَّاَرة 
D)  ٌقُبَّعَة 

 

 

 
 
 
 kelimesinin zıt anlamlısı hangi seçenekte بَاِردٌ     .14

verilmiştir? 
 A)  ٌَّحار B)  ُبَاَحة  اَلّسِ

 C)  ُمْعتَِدل D)  فُُصوٌل 
 
 
 
 ِعْنِدي بُلُوفَر وَجاِكیت وَجْوَرب    .15

Yukardaki sözü söyleyen kişi hangisinden 
bahsetmemiştir? 

 A) Kazak  B) Pantolon  
 C) Çorap  D) Ceket  
 
 
 
16.    Seçenekteklerdeki kelimelerden hangisi sıfat 

anlamı içermez? 
 A)  َجِدیٌد B)  قَِدیٌم 

 C)  َجاِكیٌت D)  َجِمیٌل 
 
 
 
17.    Arapça kelimelerden hangisinin anlamı yanlış 

verilmiştir? 
 A)   َغائِم- Bulutlu 

 B)   ُمثِْلج- Karlı 
 C)   ُمْشِمس- Sisli 
 D)   ُمْمِطر- Yağmurlu 

 
 
 

سُولِ     .18  بَْیُت ِوَالَدةِ الرَّ
İbaresinin Türkçe karşılığı nedir? 

 A)  Erkamın evi 
 B)  Peygamberin doğduğu ev 
 C)  Peygamberin yaşadığı ev 
 D)  Peygamberin yaşantısı 
 
 السَّنَِة ......... فُُصولفي     .19

Boş bırakılan yere hangi kelimenin gelmesi 
gerekir? 

 A)  تِْسعَة B)  َسْبعَة 
 C) أَْربَعَة   D)  َخْمَسة 

 
 
 
 َما َھِذه؟    .20

A) َغاُر ثَْور 
B) اَْلَكْعبَةُ الشَِّریفَة 
C)  ِْحَمة  َجبَُل الرَّ
D)  ُُمْزَدِلفَة 

   

 

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

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 

 
 

 


