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Arapça 6. Sınıf 1. Dönem Değerlendirme Soruları
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1. َلُم َعَلْيُكْم. – اَلسَّ
 - - - -  –

Diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden 
hangisi getirilmelidir?

A) َمَساُء اْلَخْير

B) ِبَخْير، اَلَحْمُد ِل.
C) َلُم َوَعَلْيُكم السَّ
D) َصَباُح اْلَخْير

2. Aşağıdaki zamirlerden hangisinin anlamı doğru 
verilmiştir?

A) Ben - أْنَت

B) Sen - أَنا
C) O - ُهَو

D) Biz - أْنِت

3. ُهَو َشِرَب اْلَماَء.
Verilen  cümle “         ” zamiri ile başlarsa aşağıdaki-
lerden hangisi doğru olur?

A) ِهَي َشِرَب اْلَماَء

B) ِهَيََ َشاِرٌب اْلَماَء
C) ِهَيَ َشِربُوا اْلَماَء
D) ِهَي َشِرَبْت اْلَماَء

4. َباح. ًرا ِفي ٰهَذا الصَّ ِاْسَتْيَقْظُت ُمَبّكِ
Yukarıdaki cümlede hangi kelime mazi fiildir?

A) ِاْسَتْيَقْظُت

B) ًرا ُمَبّكِ
C) ٰهَذا

D) َباح الصَّ

5. - - - -  َعاِئَشُة َوْجَهَها.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden 
hangisi getirilmelidir?

A) َغَسَل

B) َغَسَلْت
C) َغَسْلَت
D) اَْغِسُل

6. Kahvaltıda Alparslan'ı göremeyen babası onun 
nerede olduğunu sordu. Annesi de "Okula gitti." 
şeklinde cevap verdi.

Alparslan'ın annesinin cevabının Arapça karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) َذَهَب ِإَلي اْلَمْدَرَسِة

B) َذَهَبْت ِإَلي اْلَمْدَرَسِة
C) َذَهْبَت ِإَلي اْلَمْدَرَسِة
D) اَْذَهُب ِإَلي اْلَمْدَرَسِة

ِهَي

1. ÜNİTE
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9.  

Yukarıdaki tabloda hangi kelimelerin yeri 
değiştirilirse liste doğru olur?

A)   َماٌء      ُخْبٌز

B)  َعِصيٌر      َبْيَضٌة
C)  َماٌء      َقْهَوةٌ

D)  ُزْبَدةٌ      َقْهَوةٌ

10.
أَْبَدأُ ِباْسِم اِل.. 	

آُكُل ِبَيِدي الُيْمٰنى. . 		
أَُقوُل الَحْمُد ِلِ. . 			

Sınıfta arkadaşlarına yemek adabını anlatan 
Eymen, yukarıdaki cümleleri hangi sırayla 
söylemelidir?

A) I, II ve III

B) II, I ve III

C) II, III ve I

D) III, II ve I

8. Aşağıdaki sayı eşleştirmelerinden hangisi yanlış 
verilmiştir?

A) أَرَبعة – ٤
B) ِسّتة – ٦
C) َسْبعة – ٢
D) َثماِنية – ٨

11.

اَعُة؟ َكم السَّ
Verilen sorunun görsele göre doğru cevabı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) اِدَسُة اَعُة السَّ اَلسَّ

B) اِبَعُة اَعُة السَّ اَلسَّ
C) اَعُة الَعاِشَرُة اَلسَّ
D) اَعُة الَحاِدَيَة َعْشَرَة اَلسَّ

12.

Aşağıdaki kelimelerden hangisini ifade eden görsel
verilmemiştir?

A) َسَمك

B) َكَباب
C) َحْلٰوى
D) ُخْبز

Yiyecekler İçecekler

ُخْبٌز َماٌء

َبْيَضٌة َعِصيٌر

َقْهَوةٌ ُزْبَدةٌ

2. ÜNİTE

7.

Aşağıdaki cümlelerden hangisini ifade eden görsel
verilmemiştir?

A) ِاْسَتْيَقَظ ُمَبكًَّرا. 

B) َلِبَس َمَلِبَسُه. 
C) أَكَل اْلَفطُوَر. 

D) َذَهَب إَلي اْلَمْدَرَسِة.
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13. Okuldan eve dönen Ahmet, annesine çok aç 
olduğunu Arapça söylemek istiyor. 
Buna göre Ahmet aşağıdaki cümlelerden hangisini 
söylemelidir?

A) ا. ي! أَنا َعْطَشان ِجدًّ َيا اُّمِ

B) ا. ي! أَنا َعْطَشانة ِجدًّ َيا اُّمِ

C) ا. ي! أَنا َجْوَعان ِجدًّ َيا اُّمِ

D) ا. ي! أَنا َجْوعانة ِجدًّ َيا اُّمِ

14. ُل ِمَن الَمْشُروَباِت؟ َماَذا تَُفِضّ
Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun cevabı 
olamaz?

A) اَي ُل الشَّ  أَُفِضّ

B) ُل الَعِصيَر  أَُفِضّ
C) ُل الَكَباَب أَُفِضّ
D) ُل اْلَماَء  أَُفِضّ

16. أْسَتْيِقُظ في الّساعة الّساِبعة ثّم آُكل الُجْبن، 

ْيتون، والَبْيض، والَعَسل. والزَّ

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerden hangisi 
“yumurta” anlamına gelmektedir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

15.

Verilen metne göre İbrahim ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Kekten bir parça daha istemesi

B) Yediği keki çok lezzetli bulması

C) Annesine teşekkür etmesi

D) Annesine eline sağlık demesi

17. Duyu organlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur? 

A) أَْسَمُع ِبِاْلَْنِف.

B) . اََرى ِباْلَيِدِ
C) أَْلَمُس ِباْلَعْيِن.
D) أَْسَمُع ِباْلُُذِن.

ي! ا.  ِاْبَراِهيم: َيا اُّمِ الَكْعَكُة َلِذيَذةٌ ِجدًّ
ُشْكًرا، َسِلَمْت َيداك.  

18.

ِعْنَدُه  - - - -
Verilen görsele göre cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ُصَداع

B) ة ُكحَّ
C) َنْزَلة
D) َدواء

 	

						V

3. ÜNİTE
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22. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) ٌة يَّ Reçete - َوْصَفٌة ِطِبّ

B) Cildiye - ِعَياَدُة الَْمَراِض الِجْلِديَِّة

C) ُة ْيَدِليَّ Eczane - الصَّ

D) َواُء Poliklinik - الدَّ

24. Aşağıdakilerden hangisi hastanenin bölümlerinden 
biri değildir?

A) ِقْسُم الطَّواِرئ

B) ِعَياَدُة الَْمَراِض الِجْلِديّة

C) ق َمْرَكُز التََّسوُّ

D) ُغْرَفُة الطَِّبيب

21.

Görseldeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi 
getirilmelidir?

A) َعْين

B) أُُذن
C) أَْنف
D) َفم

23.

Verilen görselde vücudun hangi organı yer 
almaktadır?

A) َرْأس

B) َيد
C) َقَدم
D) َعْين

� �َ

َ�م �َ

لايَرأْءس

20. “Temizlik imandandır.” (Müsned, 5/342, 344)

Bu hadis-i şerifin Arapça karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) النََّظاَفُة ِمَن اإليَماِن.

B) الَوَساَخُة َسَبُب الَْمَراِض.
C) ِة. حَّ َغْسُل الَيَدْيِن ُمِهمٌّ ِللِصّ
D) أَُنِظُّف أَْسَناِني ِبُفْرَشاِة الَْسَناِن.

19. اَْلَعْين َتَرى َواْلُُذن َتْسَمع.
Bu cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Göz görür, kalp hisseder.

B) Göz, kulaktan önce duyar.

C) Göz görür, kulak işitir.

D) Göz görür, kulağa iletir.

CEVAP ANAHTARI


