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Arapça 5. Sınıf 1. Dönem Değerlendirme Soruları
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1. Aşağıdaki harflerin hangisinde fetha (üstün) vardır? 

A) ِد 

B) ُب 
C) ِف
D) َت 

2. Aşağıdaki harflerin hangisinde kesra (esre) vardır? 

A) َص 

B) ٌب 
C) ُو

D) ِط 

6. Aşağıdaki harflerin hangisinde damme (ötre) 
vardır? 

A) ًق 

B) ُن 
C) ِس 
D) ِظ

4.

Reyhan, arkadaşı Sümeyye ile karşılaşır ve ona           
“                       ” diyerek seslenir. 
Sümeyye arkadaşına aşağıdaki ifadelerin hangisiyle 
karşılık vermelidir?  

A) اَْهالً وَسْهالً

B)  َمْرَحًبا ِبِك
C) الَُم  َوَعَلْيُكم السَّ

D)  َصَباُح اْلَخْير

5.

Sınıfa giren Ahmet, arkadaşlarına Arapça olarak 
"hayırlı sabahlar" dedi. 
Ahmet aşağıdaki ifadelerden hangisini 
kullanmıştır? 

A) َصَباُح اْلَخْير

B) اَْهالً وَسْهالً 
C) َمْرَحًبا  
D) الَُم َعَلْيُكْم اَلسَّ

3. Beden eğitimi dersinde futbol takımı kurmak isteyen 
Kayra, arkadaşı Emir’i Arapça olarak yanına çağırmak 
istiyor. 
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisini 
kullanmalıdır? 

A) ِاْجِلْس 

B) ِاْجِلِسي 
C) َتَعاْل 
D) َتَعاَلْي 
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Ahmet, Kerem'in sorusuna nasıl cevap vermelidir? 

A) اََنا ِبَخْيٍر 

B) اَْهالً ِبك 
C) َصَباُح النُّوِر 

D) اَْهالً وَسْهالً 

7.

Görsele en uygun emir fiil aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) اُْكُتْب 

B) ُقْم
C) ِاْقَرْأ 

D) َتَعاْل

8.

Görsele en uygun emir fiil aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) أَِجْب

B) أَِجِبي
C) ْر َكّرِ

D) ِري َكّرِ

9. Yiğit sınıfta arkadaşlarıyla deve cüce oyununu 
Arapça olarak oynamak istiyor. 
Buna göre aşağıdaki hangi emir fiilleri kullanması 
en uygundur?  

A) ِاْفَتْح - أَْغِلْق 

B) اُْكُتْب - َتَعاْل 
C) ُقْم - ِاْجِلْس 
D) ِاْقَرْأ - ِاْسَتِمْع  

12. Esma aşağıda verilen harfleri birleştirip bir kelime 
olarak yazmak istiyor. 
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde şedde 
kullanmalıdır?   

A) ك + ت + ب 

B) م + د + ر + ر + س 
C) م + س + ج + د 
D) ا + س + م + ي  

10. Arapçada harfler şemsî ve kamerî olarak ikiye ayrılır. 
Şemsî harflerin başına harf-i tarif olarak bilinen        
(el) takısı geldiğinde lam harfi okunmaz. Kamerî 
harflerin başına        takısı geldiğinde okunur. 
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde lam harfi 
okunmaz?

A) اَْلباب

B) اَْلَفريق
C) ْفدع اَلِضّ
D) اَْلَعْين

اَْل
اَْل

َكْيَف حالُك؟

AhmetKerem
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13.                     kelimesinin harfleri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) س + ي + ي + ر + ة 

B) س + ي + ا + ر + ة 
C) س + ي + ي + ا + ر + ة 
D) س + ي + ي + ا + ر  

14. Aşağıdaki kelimelerin hangisi müennestir?  

A) َدْفَتٌر 

B) َسالٌَم 
C) َبْيٌت 
D) َمْدَرَسٌة 

15.

Görsele göre Emirhan’ın Nisa’ya aşağıdaki 
ifadelerden hangisiyle karşılık vermesi en 
uygundur? 

A) َصَباُح النُّوِر 

B) الَُم  َوَعَلْيُكم السَّ
C) اَْهالً وَسْهالً 
D) َمَساُء النُّور 

17. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonunda tenvin 
yoktur?

A) َقَراٍر 

B) فُّ  الصَّ
C) اَْهالً 

D) َوَلٌد 

16. Aşağıdaki kelimelerden hangisi müzekkerdir? 

A) َسيَّاَرةٌ

B) َبْيٌت
C) ِبْنٌت

D) َناِفَذةٌ

18.                                ifadesine verilebilecek karşılık 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) الََمِة  َمَع السَّ

B) اََنا ِبَخْيٍر 
C) َمَساُء اْلَخْيِر 

D) الَُم َعَلْيُكْم  اَلسَّ

“ َسّياَرة ” 

َمَساُء اْلَخْير!

َقاِء ”   “ ِإَلى الّلِ
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21. بُّوَرَة ِمْن َفْضِلك  - - - - السَّ
Arapça öğretmeni, derste Merve’den tahtayı 
silmesini rica ediyor. 
Buna göre boş bırakılan yere aşağıdaki 
kelimelerden hangisi getirilmelidir? 

A) َتَكلَِّمي

B) اُْسُكِتي
C) اُْدُخِلي

D) ِاْمَسِحي

23.

Görsele uygun emir cümlesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) ّفّ اُْدُخِلي الصَّ

B) ّبورة ِاْمَسِحي السَّ

C) اُْسُكِتي ِمن َفْضِلك

D) ّبورة اُْكُتِبي َعلى السَّ

22.                                                 ifadesinin Türkçe karşılığı 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görüşmek üzere 

B) Selametle  

C) Tanıştığıma memnun oldum

D) Hayırlı akşamlar 

24. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

A) َتَكلَّْم ِمْن َفْضِلَك

B) َسِة ِاْسَتِمِعي الى اْلُمَدّرِ
C) ُفْرَصٌة َسِعيَدةٌ

D) أَ َهَذا َدْفَتُرِك

ْفُت ِبَمْعِرَفِتَك ” .19“ َتَشرَّ Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir?

A) أَ َهَذا َقَلُمَك 

B) َما اْسُمَك 
C) َهْل َهِذِه َسبُّوَرةٌ 
D) َهَذا َقَلِمي 

20. Hasan sınıfa yeni gelen arkadaşına ismini Arapça 
olarak sormak istiyor. 
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisini 
kullanmalıdır? 

A) اَْهالً وَسْهالً 

B) الَُم َعَلْيُكْم   اَلسَّ
C) َما اْسُمَك 
D) َكْيَف َحالَُك 

CEVAP ANAHTARI


