AİBÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI
FİNAL/YETERLİLİK SINAVI
ADI-SOYADI: ……………………………………...

A

ÖĞRENCİ NO:……………………………………...

ت ُ ْم ِكن ............مشاكل التلوث
باستخدام وسائل حديثة.
ممارسة )A
مساعدة )B
معاونة )C
مصالحة )D
معالجة )E

3.

يستطيع اإلنسان ْ
أن  .................أفراحه
وأحزانه بالموسيقى.
يعبر عن )A
يتأثر ب )B
يبتعد عن )C
يقترب من )D
يكتب ب )E

1-5. Sorularda boşluğa gelebilecek
en uygun seçeneği bulunuz.

يوجد حلولها إال
المسائل ال ُم َعقَّدة ال ِ

...........
الكسالى )A
الجهالء )B
العباقرة )C
األغبياء )D
الصحفيون )E

المطر األراضي الجافة.
.......
ُ
يشرب )A
يجفف )B
يسقي )C
يحمي )D
يزيد )E

4.

يجب على اإلنسان أن يحمي البيئة

1.

 :.........رجل يكتب حوادث
التاريخ وأخباره
الكاهِن )A
المؤرخ )B
ِ
المرا ِسل )C
الصحفي )D
السائح )E

2.

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu
cümlede ifade edilen düşünceye aykırı bir
?görüş vardır

اإلنسان غير مسؤول عن حفظ البيئة )A
يُعتبر اإلنسان مسؤوالً عن حماية البيئة )B
اإلنسان مسؤول عن حفظ البيئة )C
حماية البيئة من جملة واجبات اإلنسان )D
ينبغي لإلنسان أن يحفظ البيئة )E
1

األخ ََواتُ  .............إلى النزهة.

توقر البناتُ اآلبا َء

Cümlesinde
altı çizili isimlerin yerine zamir koyarsak
?cümle nasıl okunur

10.

?Cümlesindeki boşluğa hangi fiil gelmelidir

تذهبان )A
تذهب )B
تذهبون )C
يذهبن )D
تذهبي )E

6.

يوقرونهن )A
توقرنهم )B
يوقرنهم )C
يوقرنهن )D
توقرهم )E
األوالد يلعبون في الحديقة.

7.

cümlesinde altı çizili kısım cümlenin hangi
?unsurudur

فا ِعل ) Cخبر ) Bمبتدأ )A
ظرف ) Eفِعل )D
8.
المندوباتُ مدعواتٌ إلى الحفل
َ getirilirse buكانَ cümlesinin başına
?cümlenin yeni hali nasıl olur

A

كان المندوباتُ مدعوا ٍ
ت إلى الحفل )A
كانت المندوباتُ مدعواتٌ إلى الحفل )B
كانت المندوباتُ مدعوا ٍ
ت إلى الحفل )C
كانت المندوباتُ مدعواتً إلى الحفل )D
ت مدعواتٌ إلى الحفل )E
كانت المندوبا ِ

إن وجود كوكب مسكون غير
 Cümlesindeki altıكوكبنا ليس مستحيالً.

9.

?çizili kelime sarf açısından nedir

اسم المفعول )A
اسم المنسوب )B
اسم الفاعل )C
مصدر )D
اسم المكان )E
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