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بین    .1  هللا ال ُیِحبُّ الُمَكذِّ

Cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)  Allah namaz kılanları çok sever 

 
B)  Allah ölçüde ve tartıda hile yapanları sevmez 

 
C)  Allah yalan söyleyenleri sevmez. 

 
D)  Allah ibadet edenleri sever 

 

 ماھذه؟   .2
A) لیرة ُتْرِكّیة 
B) ُخْبز 
C) قاِئمة اللَّواِزم 
D) ُعْلبة الشَّاي 

 
 ھل ِعْنَدك ُبْرُتقال؟    .3

Sorusuna verilebilecek en uygun 
cevap aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)  ال، ِعْندي ُبْرُتقال 
 

B)  َنعم، ِعْندي ِعَنب 
 

C)  َنعم، ِعْندي ُبْرُتقال 
 

D)  َنعم، ِعْندي َبَصل 
 
ّیارة؟    .4  َمْن ُیَصلُِّح السَّ

Sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 

 A)  ُمذیعة B)  َخّیاط 
 C)  ُمضیفة D)  ُمَصلِّح 
 
5.    

Yeni tanıştığı arkadaşına ما ِمْھَنُتك؟ 
şeklinde soru soran Muhammed, arkadaşıyla ilgili 
neyi öğrenmeye çalışmaktadır? 

 
A)  Yaşını 

 
B)  İsmini 

 
C)  Memleketini 

 
D)  Mesleğini 

 

 ماھذا؟   .6
A) ِعْلكة     B) ُجْبن       
C) َحلیب   D) َبْیضة 

 
7.   Aşağıdakilerden hangisi kırtasiye malzemesi 
değildir? 

A) ِمْبراة        B) الِصق 
C) ِمْسَطرة      D) ُخْبز 
 
 
8.   İhtiyaç listesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

 
A) Bir paket bisküvi 
B) On iki yumurta 
C) İki kutu süt 
D) Bir paket çay 

 
 
9.    Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

 
A)   ضابض- Subay 

 
B)   ُمحاِسب- Muhasebeci 

 
C)   قاٍض - Hakim 

 
D)   ُمحاٍم- Gazeteci 

 
10.   Aşağıdakilerden hangisi manavdan 
alınabileceklerden değildir? 

A) َبْرَجل   B) الُبْرُتقال   C) الَمْوز    D) ماِطم  الطَّ
 
11.    Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık 

yapılmıştır? 
 A)  َمْدَرسة - Sınıf 

 
B)  َحدیقة - Bahçe 

 
C)  َدّراجة - Bisiklet 

 
D)  ِتْلمیذ - Öğrenci 

 
یاِضّیات، ِبَفْضلِھ     .12 س الرِّ أُِحبُّ ُمَدرِّ

....................... 
Cümlesini  tamamlamak için en uygun seçenek 
hangisidir?  

 A)  أََتَعلَُّم األَغاني 
 

B)   عابلْال اأََتَعلَُّم 
 

C)  أََتَعلَُّم الِحساب 

 
D)  أََتَعلَُّم الُمحاَدثة 
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“En değerli kazanç, kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır.” Hadis-i Şerif 

13.    Gelecekte psikolojik rahatsızlığı olan hastalara 
yardımcı olmak isteyen Zeynep'e hangi mesleği 
önerirsiniz? 

 A)  ُمحام B)  َطبَّاخة 
 C)  َطبیبة َنْفِسّیة D)  طَبیبة األَسْنان 
 
 
 ِبَكم ِسْعر الَحلیب؟    .14

Şeklinde soru soran müşteri neyi öğrenmeye 
çalışmaktadır? 

 
A)  Sütün yerini 

 
B)  Sütün fiyatını 

 
C)  Peynirin yerini 

 
D)  Yumurtanın sayısını 

 
 ِمْمَحاة وَ  أنا ِبحاجة إلى َبْرَجل َوكاْرُتون    .15

Ahmetin, kırtasiyeciden istedikleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

 
A)  Karton 

 
B)  Kalemtıraş 

 
C)  Silgi 

 
D)  Pergel 

 
 
16.    Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

 
A)  ِعْلكة - Bakkal 

 
B)   َبْیض- Yumurta 

 
C)   ُخْبز- Ekmek 

 
D)   ُجْبن- Peynir 

 
 

َسْبَعة -ِستَّة  -......  -اَْرِبَعة  -َثالََثة    .17  
Sayı sayma sırasına göre boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) َخْمَسة    B) َعْشَرة   C) َثالََثة      D) واِحد 

 
 
یاضة في ................    .18 سة الرِّ  ُمَدرِّ

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi uygundur? 

 
A)  الُمْخَتَبر 

 
B)  یاضة  صالة الرِّ

 
C)  ُمْخَتَبر اللُّغة 

 
D)  قاعة الموسیقى 

 

19.   Güvenlikle ilgili olan meslekler hangi seçenekte 
birlikte verilmiştir? 

A)  ُمحاِسب  -ضاِبط  
B)  ضاِبط  -ُشْرِطّي  

C)  ضاِبط  -َصْیَدالنِّیة  
D)  ُشْرِطّي  -َصَحِفّي  
 
 ِبَكم الِمْسَطرة َوالِمْمحاة؟    .20

Sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 

 
A)  ِبَخْمس َعْشرة لیرة ُتْرِكّیة 

 
B)  َوالِمْمحاة  أُریُد الِمْنَقلة 

 
C)   ُل  الِمْسَطرة َوالِمْمحاة أَُفضِّ

 
D)   الِمْسَطرة َوالِمْمحاة أُریُد 

 
 

CEVAP FORMU 

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

Ramazan SU 
Arapça Öğretmeni 
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