
Arapça 5. Sınıf, 2. Ünite Değerlendirme Soruları

1- Rika yazısı bütün İslam dünyasında kullanılmıştır. 
Rika hattı süratli ve kolay yazma ihtiyacından 
doğmuş, günlük hayatta ve devlet dairelerinde 
yaygın olarak kullanılan yazı çeşididir. Rika 
hattında bazı harflerin noktaları sonuna eklenerek 
keşide ile gösterilir.
Paragrafa	göre	rika	hattıyla	ilgili	aşağıdakilerden	
hangisi	söylenemez?

A)	Süratli ve kolay yazmak için ortaya çıkmıştır.  

B)	Devlet dairelerinde de halk arasında da 
kullanılmıştır.

C)	Tüm İslam dünyası benimsemiş ve kullanmıştır.

D)	Noktaların harfin sonuna eklendiği keşide 
harfleri vardır. 

E)	Rika hattını Osmanlılar bulmuş ve kullanmıştır.

2- 

               

Yukarıdaki	matbu	ve	rika	yazılışları	verilmiş	
harfler	eşleştirildiğinde	hangisi	açıkta	kalır?

A)	ث										B)	س									C)	ق										D)	ڭ	 						E)	ن 

3-  (	��	-	���	-	����	) sayılarının	yazılışları	
sırasıyla	hangi	seçenekte	doğru	olarak	
verilmiştir?

A)	17 - 650 - 1453	 	 B) 27 - 205 - 1452

C)	27 - 250 - 1453	 	 D)	27 - 605 - 1453

	 	 	 E)	27 - 650 - 1453

	okunuşu	kelimelerinin  ارض - طاش - جان - ابل   -4
hangi	seçenekte	yer	almaktadır?	
A)	Bal - can - tas - arş 
B)	Bat - can - taş - arz
C)	Bal - cana - tasa - arsa
D)	Bak - can - tan - arz
E) Bal - can - taş - arz

5-	Aşağıda	matbu	ve	rika	yazılışları	verilmiş	olan	
harflerden	hangisinin	eşleştirmesi	yanlıştır?	

6-  
    I. Rika hattı kolay ve hızlı yazmak için 

geliştirilmiştir.
      II. Hızlı yazmak için bazı harflerin noktaları 

keşide (uzatma) ile gösterilir.
     III. “ت” harfi keşideli olarak “ن” şeklinde 

gösterilir.
     IV. Rakamların matbu hatla yazılışı ile rika 

hattıyla yazılışları aynıdır.
Yukarıdaki	cümlelerden	hangileri	doğrudur?
A) Yalnız I	 					B) I ve II	 					C)	I ve IV

	 	 D)	II ve III	 E)	III ve IV

بسم هللا هر خیرڭ باشیدر          -7
Matbu	hatla	yazılmış	yukarıdaki	cümlenin	rika	
hattıyla	yazılışı	hangi	seçenekte	yer	almaktadır?

A)	بسم هللا هر خیرڭ باشیدر

B) بسم هللا هر خریڭ ابشیدر

C) بسم هللا ره خریڭ ابشیدر

D) بسم هللا هر خیرڭ ابشیدر

E) بسم هللا هر خریڭ ابشیدر

	aşağıdakilerden	okunuşu	tarihinin	٢٨	مایس	١٠٢٦  -8
hangisidir?
A)	18 Mayıs 1062	 	 B)	28 Mart 126

C)	28 Mayıs 1026	 	 D)	28 Mayıs 1062

	 	 	 E) 28 Mayıs 1126

ق ڭ ن ش ن ث س

? ض ش ق س ض ث

Matbu Rika

A) س س

B) ش ش

C) ج ج

D) ص ض

E) ق ق
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9-  

Matbu	ve	rika	hattıyla	yazılmış	olan	kelimelerin	
okunuşları	hangi	seçenekte	doğru	verilmiştir?
A)	Bana - sana - şuna - senin kitabın

B)	Buna - sana - şuna - senin kitabın

C)	Bana - sene - şuna - senin kitabın

D)	Bana - suna - şuna - senin kitabın

E)	Bana - sena - şuna - senin kitabın

10- 
ل. هللا نامنه باشال.

آ
هلل نامنه ویر. هللا نامنه ا

آ
 ا

هللا نامنه ایشله. 

آل. هللا انمنھ ابشال.  هللا انمنھ ویر. هللا انمنھ 
هللا انمنھ ایشلھ.

Matbu	ve	rika	yazılışları	verilmiş	olan	cümlenin	
okunuşu	aşağıdakilerden	hangisidir?
A)	Allah namına var. Allah namına al. Allah 

namına başla. Allah namına işle…
B)	Allah namına ver. Allah namına at. Allah 

namına başla. Allah namına işle…
C)	Allah namına ver. Allah namına al. Allah  

namına başla. Allah namına işle…
D)	Allah namına ver. Allah namına al. Allah 

namına başka. Allah namına işle…
E)	Allah namına ver. Allah namına al. Allah  

namına başla. Allah namına iste…

11-
نه قدر كوزل یاپیلمش، دی.

نھ قدر كوزل ایپیملش، دی.
Matbu	ve	rika	yazılışları	verilmiş	olan	cümlenin	
okunuşu	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	Ne kadar güzel yapılış, de.

B)	Ne kadar güzel yapılmış, de.

C)	Ne kadar güzel yapılmış, di.

D)	Ne kadar güzün yapılmış, di.

E)	Ne kadar güzün yayılış, de.

12- ابشقھ - صاچاق - اپس - ایش - آغالاین
Rika	hattıyla	yazılmış	yukarıdaki	kelimelerin	
okunuşları	hangi	seçenekte	yer	almaktadır?
A)	Başka - saçak - pas - yas - ağlasan 
B)	Başta - saçak - pas - yaş - ağlayan 
C)	Başka - saçak - pas - yaş - ağlayan
D) Başka - saçak - pas - yaş - ağlayan 
E)	Başka - saçak - pas - yaş - ağlayan

 كوزل كورن كوزل دوشونور. كوزل دوشونن  -13
 حیانتدن لذت آلری

Rika	hattıyla	yazılmış	yukarıdaki	cümlenin	
okunuşu	hangisidir?
A)	Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen 

hayatından lezzet alır.
B)	Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen 

hayattan lezzet alır.
C)	Güzel gören güzel düşündü. Güzel düşünen 

hayatından lezzet aldı.
D)	Güzel görün güzel düşünün. Güzel düşünen 

hayattan lezzet alır.
E)	Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen 

hayatlarından lezzet alır.

15- پنچھ - كوپك - كوزجی - فرض 
Rika	hattıyla	yazılmış	yukarıdaki	kelimelerin	
okunuşları	hangi	seçenekte	yer	almaktadır?
A)	Pençe - köpek - gözcü - farz
B)	Pençe - köpek - gözcü - farz
C)	Pençe - köpek - gözcü - farz
D) Penç - köpük - gözcü - farz
E)	Pençe - köpek - gözü - fark

16-	Kendinden	sonra	gelen	harflerle	birleşmeyen	
harfler	hangi	seçenekte	yer	almaktadır?

A) ا، د، ذ، ر، ز، ژ، و، ال  

B)	 د، ر، ز، ژ، و

C)		ا، د، ذ، ر، ز، ح   

D)	 ح، خ، ج، د، ذ  

E)		ا، و، ی، ه
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Rika باڭ ساڭ شواڭ سنڭ كتابڭ
Matbu بڭا سڭا شوڭا سنڭ كـتابڭ


