
 

 

1- Arapça yazı  yazarken ne taraftan yazmaya başlanır? (Sağdan sola doğrumu yoksa soldan sağa

doğrumu)  ( 5puan)

2-Aşağıda isimleri Türkçe olarak verilen harflerin Arapçalarını karşılarına yazınız? ( 10puan)

1-  Mim = …… 2- Elif = ….. 3-  Gaf = ….. 4-  Sad = …… 5-  Kef  =……. 

6-  Fe = ….... 7-  Ra = …...  8-  Ğayın = ….. 9-  Nun = ….. 10- Cim = ….. 

3- Aşağıda Arapça olarak verilen harflerin Türkçe okunuşlarını karşılarına yazınız?( 10puan)

ى  -1 = …… 2- ..… = ز  3- ..… = و  4- …… = ب 5-   .…… =   ض

ل   -6 = …....  7- ...… =  د  8- ..… = ت ع   -10  ..… =ط  -9 = …..  

4- Arap alfabesindeki peltek harfleri yazınız? (Arapça olarak yazın) ( 5puan)

5-Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. ( 10x2=20 puan)

Arapça da toplam ………...  tane harf vardır. 
Bunlardan ince harflerin  sayısı ……………..  dir.  kalın harflerin sayısı …………………   dur. 
Peltek harfler ise ………………..  tanedir. 
Arap harflerini sesli okutmayı sağlayan,  harflerin üstünde veya altında bulunan   işaretlere  hareke 
denir.  Harekeler   üç  tanedir.     1.-Üstün     2.- Esre    3. Ötre   

Üstün harekesi;  ince harfleri   ……..  sesi ile okutur,     kalın harfleri ise  ………  sesi ile okutur. 

Esre   harekesi;   ince harfleri   ……..  sesi ile okutur,     kalın harfleri ise  ……....  sesi ile okutur. 

Ötre  harekesi;   ince harfleri   ……..  sesi ile okutur,     kalın harfleri ise  …….…  sesi ile okutur. 

6- Aşağıda verilen kelimeleri, kendini oluşturan harflere  örnekte olduğu gibi ayırınız? ( 10puan)
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َخلََقَ ..……………………   نََظرَََ  ......................  عَبََسَ ...............……   . 

َاَسد..…………………… …………..……… َاْرَسلََ .…………………  َكَتبََ
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7- Aşağıdaki ayrı ayrı yazılmış harferi birleşik yazılmış şekilleri ile eşleştiriniz. ( 10puan) 

ب ت ك  َشَكرََ 

 َكتَبََ  ع م ج

 ذََهبََ  ر ك ش

 َجَمعََ  ل م ح

 َحَملََ  ب ه ذ

8-  Aşağıdaki harflerden hangisi kalın harflerdendir? (   5Puan) 

a) ص b) ف c) ا d) م

9- Aşağıdaki şıklardan  hangisinde, kendinden sonraki harfe bitişmeyen harfler bir arada 

verilmiştir? (  5 puan) 

a) َك نَاَرَدَخ b) وَزَغَدَا c) و ز ر ذ د ا  d)   صَرَزَاَد  

10- (  harfi hangi harekeyi alırsa,  “se” şeklinde okunur? ( 5 puan) ( س 

a) َ س  b) َ س  c) ََسَ d) ْسَ

 harfi hangi harekeyi alırsa “tü” şeklinde okunur?  ( 5puan) (  ت )  -11

a) َتَ b) َ ت  c) ْتَ d) ت َ

 kelimesini  oluşturan harfler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? ( 5puan)  سفر    .12

a) رَ-فَ-س b) رَ-غَ-س c) دَ-غ-س d) دَ-فَ-س

13- Arapça “ sin-mim-ra “ harflerinin sırasıyla bitişik yazılışı hangi şıkta doğru verilmiştir? ( 5puan) 

a) ر صم b) سهر c) سمر d) رَصم
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