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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır 
(2.5 saat).

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 80 soru vardır.

 1. - 6.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

 ---- ولد هذا العالم في أسرة عريقة الحسب وتثقف كأحسن 
.                                                         أبناء طبقته  

A) B)

C) D)

E)

 ما تثقف ملماً بالعلم

 ونشأ نشأة متزّوداً بــ

 فسطع جنمه

.إلى مغادرة بلده ---- ولده لممات داخله من الحزن والكآبة   

A) B)

C) D)

E)

 يدفعه ما دفعه

عنهدفاعاً   ليدفع به 
 فاندفعت

1.

2.

تعاليمه التربوية هناك بالمصالح السياسية، وكان من جراء  ---- 
.                                    منها ناجياً بنفسه ---- ذلك   

A) B)

C) D)

E)

غادر – شابكت فتخلص –ارتبطت    

فأنقذت –تعلقت  أن خرج –اصطدمت    

أن يسافر –فوجئت   

وإنما  ---- أيقن هؤالء الفالسفة أن الحكومة العادلة ال ترتجل 
.                                لها بالتربية والتعليم ---- يجب   

A) B)

C) D)

E)

التمهيد –ارجتاالً  التـزيني –دفعًة    

يتسىن –فجأة  معاجلتها –مرجتًال    

التعاطي –حيناً   

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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صالحية واستنكر الفساد اإلمستشار الملك عن آرائه  ---- 
.                                               في القصر ----   

A) B)

C) D)

E)

الواقع –عّرب  املوجودة –عّرب    

املتفشي أفصح  – العادي –حتدث   

السائد –باح   

نجد أن كثيرًا من الدول تضع ميزانيات خاصة لدعم البحث 
.                               نجاحه ---- العلمي وتطويره   

A) B)

C) D)

E)

 خللق جو وتأمني ميزانيات

 لطي امللف وتوطيد العالقات
 وتوفري مستلزمات

5.

6.

 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

يعسر على كثير من األدباء الذين لم يروا هذا الكتاب أن يفهموا 
                                                   .---- موضوعه 

A) B)

C) D)

E)

امبفهومه تفهماً   

 حق الفهم فهماً خاطئاً 

 باملفاهيم

كالطير، أبّياً كاألسد،   ---- ا كالهواء، عاش في الصحراء حرً 
.                                            قوي القلب كالصخر  

A) B) C)

E)D)

 معززاً  طليقاً  مقيداً 

 طريفاً  تليداً 

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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األنظار واتجهت إليه  ---- كان رجًال كبيرًا، له عبقرية 
.                                                    األبصار  

A) B) C)

E)D)

 استـرعت ردت صدت

 انبهرت تقلبت

  ---- مهام منصبه فإن عليه أن  ---- قبل أن يبدأ الرئيس  
أقسم بكل خشوع أنني سأتولى بكل إخالص  : اليمين التالي

.                                         القيام بأعباء هذا المنصب  

A) B)

C) D)

E)

يُقسم -يتوىل  يقوم -حكم    

يطلق  -خدمة  حيلف  َجيْري   -
يؤدي -تقلد   

9.

10.

خبراء من أنحاء مختلفة من العالم يدعون إلى توحيد الجهود  
اضطرابات الصحة العقلية  ---- حد أهم أسباب اإلعاقة، أل

  .مليون شخص في العالم ٤٥٠على   ---- التي يعاني منها 
  A) B)

C) D)

E)

يتجاوز -بينما  يزيد -واليت    

ما يربو  ال وهي أ  - ال يقلّ  منها   -

جياوز -حيث إن   

ن يتضاعف إنتاج العراق للنفط    أتوقعت وكالة الطاقة الدولية  
إلى أكثر من  ----  ٢٠٢٠هو عليه اآلن في عام  ---- 

.                                            ستة ماليين برميل يومًيا  

A) B)

C) D)

E)

ليصل -عما  وذلك -مما    

وقد بلغ مبا   - ويتجه فيما   -

حيث يتحول ملا   -

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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عدد  ---- خلص تقرير أعدته منظمة الشفافية العالمية إلى أن 
الشركات المصدرة لألسلحة في العالم ال توفر أي دليل كاف 

.                             لمكافحة الفساد ---- على وجود   

A)

B)

C)

D)

E)

وسائل -ثلثا   

ما هو ضروري ثالث   -
منشآت مثلث   -

آليات ثلثي   -
سرتاتيجياتإ ثالثٌة   -

 ---- ان مجلًسا نالهيئة العامة لنقابة أطباء األس ---- 
.                               القانونية والمهنية إلزالة المخالفات  

A)

B)

C)

D)

E)

للمشاحنة - شكلت  

للمناوشة -أسست ت  

للمخالفة -مت يأق  

للمنازعة -قدت انع  

للمساءلة - تاستحدث  

13.

14.

قبالة سواحل نيوزيالندا بعدما " رينا"انشطرت سفينة الشحن  
تسرب نفطي  ---- ، األمر الذي يهدد ---- ضربتها أمواج 

.                                                            جديد  
A) B)

C) D)

E)

حبدوث -عاتية   أن -كبرية    
إىل - متفاوتة  شديدة - بعدم  

- تسونامي  من 

فنانة سويدية من أصل مغربي بالجائزة الكبرى للدورة  ----  
عن  ---- السابعة والخمسين لمسابقة األغنية األوروبية 

.                                     أي النشوة" يوفوريا"أغنيتها   

A) B)

C) D)

E)

 توجت - دفاعاًّ  -  اليت عّربت حازت  

 ً 

 حصلت - فضال

 فازت - وذلك  

 أعلنت -  وأعربت 

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

دفع ازدحام األزمات السياسية واالقتصادية يف املنطقة خالل األشهر 
 ----  (17) األخرية، وما ألقاه ذلك من ظالل سلبية أثقلت

املسرح الشعيب الفلسطيين لتقدمي مسرحية املواطن العادي، بفرقة 
على  ----  (18) ، للكاتب اإليطايل داريو فو،"سرق أقل رجاءإ"

تبدأ أحداث املسرحية يف مقربة حكومية، حيث . جائزة نوبل لآلداب
 ---- (19)  ،جيسد املمثلون يف املسرحية أدوار عمال يف املقربة

يعانون كذلك من  العمل يف ظل ظلم نظام مدير املقربة هلم، وما
م اليومية مع تمع ----  (20) تعامال تفيض مشاهد املسرحية . ا

لتنتقد تفشي ، ----  (21) بالتهكم، معتمدة أسلوب الكوميديا
يار القيم  الفساد داخل مؤسسات األنظمة احلاكمة، وحتارب ا

تمعية لتطالب بتعزيز العدالة واحلرية للشعب                              .  ا

A) B) C)

E)D)

 كاهل حركة جوانح

 بطن نْفس

A) B) C)

E)D)

 الكاسب الفائز املمّيز

 احلائز املّتسم

17.

18.

A) B)

C) D)

E)

كهم مّتعهم  أ
 مل يتمالك استحوذها

 أّداها

A) B) C)

E)D)

 طالئع  أعزّاء شرائح

 طبقة هوامش

A) B) C)

E)D)

 الصفراء احلمراء البيضاء

 السوداء اخلضراء

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.5

 

 

 



2013-YDS İlkbahar/ARAPÇA

 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

      قال باحثون إن السلوك العاطفي يف مرحلة الطفولة له عالقة  
بأمراض القلب يف منتصف عمر اإلنسان السيما   ----  (22)

وأشارت الدراسة إىل تعرض الطفل لضغوط نفسية يف سن . عند املرأة
 ----  (24) أن جيعله أكثر ----  (23) السابعة من عمره 

ألمراض قلبية يف مرحلة أخرى من عمره، فيما األطفال الذين ينعمون 
ذه إ نسبةمن هذه الضغوط تكون  ----  (25)بطفولة  صابتهم 

املزيد من  ----  (26)وقال الباحثون إنه جيب . األمراض قليلة
اإلصابة و الضغوط النفسية يف الطفولة بني  األحباث لفهم العالقة

             .بأمراض القلب

A) B)

C) D)

E)

 باخلضوع بالتعّرض
 بالتخلص باإلصابة

 بالتورط

A) B)

C) D)

E)

 مما من شأنه

 فيما األمر الذي

 وذلك

22.

23.

A) B)

C) D)

E)

 مكتشًفا بكثري

 مناعة عرضة

 وقاية

A) B) C)

E)D)

 ممتنعة نائية منيعة

 خالية اعتيادية

A) B)

C) D)

E)

 إجراء عليه
 اشتغال قيام

 أن مياِرس

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

.---- كانوا يعيشون في بيئة مجدبة   

A)

B)

C)

D)

E)

 خصيبة جداً، تنبت نباتاً كثرياً 

 تتكون من أراٍض كلها مزروعة

 متمتعني بنعيم احلياة، مرتفني

 نادرة الزرع، شحيحة باخلري

 غزيرة األمطار، كثرية الفيضانات

.---- صلتي بالشعر الجاهلي قديمة،   

A)

B)

C)

D)

E)

 ما زالت تستهويين أشعار ذلك الشاعر

 ألن النـثر أحب إّيل من النظم

 يتناول مظاهر احلياة البدوية
 أيام كنت طالباً يف الثانوية

الشعر املعاصر عنال يقل أمهية   

.---- اإلنسان الكريم يفضل الموت على حياة المذلة   

A)

B)

C)

D)

E)

 هّم باالنتحار ألسباب عائلية

غاروينفر من املرضاة بالصّ   

 مكارم األخالق من أصالة النسب

 الكرمي يتحلى بالتواضع والوقار
مفعمة مبا هو حممودألن احلياة   

.---- ناظره العلماء وعارضوه وأفتوا بتكفيره   

A)

B)

C)

D)

E)

أن دعوته انتشرت بني العامةإال   

 فاستحسنوا آراءه واقتدوا بطريقه
 وأمجعوا على أنه من أساطني رجال الدين

 قائلني إن التكفري ال حمل له يف اإلسالم
 جرت بينه وبينهم مناظرات حادة

27.

28.

29.

30.

، ومن ثم فلم يكن هناك إمكانية لتحقيق أي تقدم في ---- 
.                                                     المفاوضات  

A)

B)

C)

D)

E)

الطرفني يف األيام القليلة املاضيةجرى عدد من اللقاءات بني   

 تستأنف املفاوضات التمهيدية بني وفود الدولتني
من وزارة املاليةبدأت أمس بعثة الفنيني أعماهلا مع نظرائهم   

طرفا النزاع مبفاوضات سالم مباشرة يف العاصمة برلنيباشر   

توتراتحدثت بني الوفدين املتخاصمني نزاعات و   

.وأخذت معاني أخرى ----   

A)

B)

C)

D)

E)

 تؤدي هذه الكلمة معنيني متضادين
عرب العصور" كتاب"مل يطرأ أي تغري على كلمة   

 يبدو أن هذه اللفظة جتاوزت داللتها اللغوية
دي نفس املعىنؤ على ألفاظ ت" املتـرادف"يطلق   

 هناك كلمات تتفق يف املعىن وختتلف يف اللفظ

. واألوهام والخرافات والجمود استولت على العقول ----   

A)

B)

C)

D)

E)

 من أهم املشاكل اليت نواجهها اليوم

 كانت األمية سائدة بني الناس

ا اإلنسان  العقل خري نعمة ُرزق 
وتنتشر الدعارةعندما تتدىن األخالق   

تمع  اجلهل هو السبب الرئيسي لتخلف ا

.       أسلوب جريء صريح، ينـزع لنشر العلم ،----   

A)

B)

C)

D)

E)

 جيب أن نتبع أسلوباً جديداً يساير العصر

 خيتلف منهجهم عن منهجنا اختالفاً تاماً 

 أالحظ أنه ترك أسلوبه القدمي واختذ طريقة أخرى
على شخصيته أسلوب األديب أو الكاتب يدلّ   

ثلهمبكان يدّرس بأسلوب ال عهد للسامعني   

31.

32.

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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.---- ترك المكاسب ال يعني إعلم أن الزهد   

A)

B)

C)

D)

E)

 كما أن الزهد من أغراض الشعر القدمي

 فعليك أن ترتك التجارة وتتجه إىل العبادة
 ألن املكاسب ال تتحقق إال بالعمل والكد

 كما تومهه قوم وقرّبوه من املانوية والربامهة

 والزاهد املثايل هو من يرتك امللذات ويتفرغ للرهبنة

.الشيعةقيل إنه من المعتزلة وقيل إنه من غالة  ----   

A)

B)

C)

D)

E)

 تنازع الناس يف عقيدته
ئمة املذاهب معارك فكريةأنشبت بني   

 من املؤكد أنه من أنصار احلنابلة، إذ دافع عنهم بكتاباته

هذه املصنفاتيقال إنه صاحب   

الدينية يف العصر العباسي وتنوعتكثرت الِفَرق   

35.

36.
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 37. - 42.  sorularda, verilen Arapça cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Arapça cümleyi bulunuz.

تتساقط الدموع من أعين جميع الثدييات تقريًبا كردة فعل أو 
                .الدمعية تفرز الدموعمقاومة طبيعية تجعل القناة 

A)

B)

C)

D)

E)

Doğal bir tepki veya direniş olarak hemen hemen
tüm memelilerin gözlerinden akan gözyaşları,
gözyaşı kanallarından damlar.

Hemen hemen tüm memelilerin gözlerinden dökülen
gözyaşları, gözyaşı kanalı yoluyla doğal bir tepki
veya direniş olarak gözlerden boşalır.

Gözyaşları, bir tepki veya gözyaşı kanalının yaş
salgılamasını sağlayan doğal bir direniş olarak
hemen hemen tüm memelilerin gözlerinden dökülür.

Gözyaşı salgılayan gözyaşı kanalları, doğal bir tepki
olarak hemen hemen tüm memelilerin gözlerinden
yaş akıtır.

Bütün memelilerin gözlerinden gözyaşları dökülür,
bu durum gözyaşı kanalının doğal bir direniş olarak
tepki vermesinden kaynaklanır.

37.

من الممكن أن تؤدي األلياف الكثيرة والدهون القليلة في الطعام 
لدى األطفال دون سن  البدني الفيتامينات وتأخر النمو إلى نقص
                                                             .الخامس

A)

B)

C)

D)

E)

Vitamin eksikliği yemeklerin çok lifli ve az yağlı
olmasından kaynaklanabilir ve beş yaş altındaki
çocukların fiziksel olarak geç gelişimine neden
olabilir.

Yemeklerde liflerin çok, yağların az kullanılmasının
vitamin eksikliğine ve beş yaş altı çocuklarda fiziksel
gelişim bozukluğuna yol açması mümkündür.

Yemeklerin çok lifli ve az yağlı olması vitamin
eksikliğine yol açtığı için bu durum beş yaş altı
çocukların fiziksel gelişimini geciktirebilir.

Yemeklerin çok lifli ve az yağlı olmasına bağlı
vitamin eksikliği beş yaş altı çocuklarda fiziksel
gelişim bozukluğuna yol açabilir.

Yemeklerin çok lifli ve az yağlı olması, vitamin
eksikliğine yol açabilir ve beş yaş altı çocukların
fiziksel gelişimini geciktirebilir.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.9

 

 

 



2013-YDS İlkbahar/ARAPÇA

 
 

سلوك المعاقين التأثير على تلعب الدراما اإلبداعية دورًا مهًما في  
وذلك من خالل التأكيد على ربط المعرفة تأثيًرا إيجابًيا عقلًيا 

.                                  النظرية بالخبرة الحسية المباشرة  
A)

B)

C)

D)

E)

Yaratıcı drama, zihinsel engellilerin davranışlarını
olumlu etkileme konusunda önemli bir rol oynayarak
kuramsal bilgi ile doğrudan duyusal deneyimin
ilişkilendirilmesine vurgu yapar.

Yaratıcı drama, kuramsal bilgi ile doğrudan duyusal
deneyimin ilişkilendirilmesine vurgu yaparak zihinsel
engellilerin davranışlarını olumlu etkileme
konusunda önemli bir rol oynar.

Yaratıcı drama, zihinsel engellilerin davranışlarını
olumlu etkileme konusunda teorik bilgi ile duyusal
deneyimin ilişkilendirilmesini doğrudan teyit ederek
önemli bir rol oynar.

Yaratıcı drama, teorik bilgiyle doğrudan duyusal
deneyim arasındaki ilişkiye vurgu yapma sürecinde,
zihinsel bakımdan engelli olanların davranışlarını
etkileme konusunda önemli bir rol oynar.

Yaratıcı drama, doğrudan duyusal deneyimi
kuramsal bilgiyle ilişkilendirerek zihinsel engellilerin
davranışlarını olumlu etkileme konusunda önemli bir
rol oynar.

39. Mozart ve Beethoven’a esin kaynağı olan Osmanlı
müziğinin sırrı, günümüze ulaşamamış onlarca
çalgının hoş nağmeleriydi.

A)

B)

C)

D)

E)

كانت عشرات اآلالت املوسيقية اليت ُتصدر إيقاعات مجيلة 
واليت مل تصل إىل يومنا هذا، من األسرار اليت تكمن وراء 
املوسيقى العثمانية اليت كانت مصدر اإلهلام ملوتسارت 

.                                                       وبيتهوفن  
اإلهلام ملوتسارت وبيتهوفن، املوسيقى العثمانية اليت كان مصدر 

ا الفريدة  الصادرة اليت مل تعد يف متناولنا اليوم و سرها يف نغما
                                   .من عشرات اآلالت املوسيقية

ل كان السر يف املوسيقى العثمانية باعتبارها مصدر اإلهلام لك
لعشرات اآلالت من موتسارت وبيتهوفن، نغمات لطيفة 

.                                املوسيقية اليت مل تصل إىل يومنا   

إن سر املوسيقى العثمانية اليت كانت مصدر اإلهلام ملوتسارت 
من عشرات بني مل تصل إىل يومنا  مجيلةوبيتهوفن، نغمات 

                                                .اآلالت املوسيقية

وسيقى العثمانية اليت تُعترب مصدر اإلهلام كان من أسرار امل
ملوتسارت وبيتهوفن، عشرات النغمات احللوة آلالت العزف اليت 

.                                        ليست يف متناولنا اليوم  

40.
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Osmanlı’nın minyatürlü yazmalarındaki kuş
hikâyeleri, görsel bir şölen sunmanın yanı sıra,
kuşlara olan sevginin boyutlarını da gözler önüne
seriyor.

A)

B)

C)

D)

E)

إن قصص الطيور يف املخطوطات العثمانية املنقوشة توضح 
ا تُقّدم مهرجانًا بصريًا للقارئ .       أبعاد احملبة للطيور، كما أ  

يف الوقت الذي تُبّني فيه قصص العصافري مدى احملبة جتاه 
ا متنح يف الوقت نفسه وليمة بصرية للمنمنات اليت  الطيور، فإ

.                                تصاحب املخطوطات العثمانية  

مل تقتصر قصص الطيور اليت تتضمنها املخطوطات العثمانية 
م عن أبعاد حمبة الطيور، بل املزينة بالنقوش على إماطة اللثا

                                  .          أظهرت مهرجانًا مرئًيا

باإلضافة إىل عرض وليمة بصرية فإن املخطوطات العثمانية 
املنقوشة برسوم املنياتور تقدم أبعاد احملبة جتاه الطيور من خالل 

ا                                                    .قصص بشأ

تكشف قصص الطيور يف املخطوطات العثمانية املنقوشة 
باملنمنمات النقاب عن أبعاد حمبة الطيور، فضًال عن عرض 

.                                                   وليمة بصرية  

41. Rapordan, gelecek yüzyılda dünyada kişi başına
düşen su miktarında önemli ölçüde azalma olacağı
açıkça anlaşılabilir.

A)

B)

C)

D)

E)

أن مقدار املاء بكل صراحة من املمكن أن يُفهم من التقرير 
     .مهمبشكل لكل فرد يف العامل سيتقلص يف العصر القادم 

ن يتبني من التقرير بوضوح أن الكمية املستهلكة من أميكن 
ا يف  املياه على صعيد العامل، ستنخفض بصورة ال يستهان 

.                                                   القرن املقبل  

قد يفهم البعض وبصورة واضحة أن التقرير ينص على التقلص 
مل خالل العصر املقبل يف كمية املياه املخصصة للفرد يف العا

                                             .بشكل الفت للنظر

ن كمية املياه اليت أقد يتضح من التقرير بشكل صريح 
ملحوظ يف القرن ليستهلكها الفرد يف العامل ستنخفض بشك

                                                            .املقبل

من التقرير بصورة واضحة أنه يف القرن املقبل سيجري  يتبنيقد 
.       اخنفاض يف مقادير املياه اليت يتعامل معها الفرد يف العامل

                                                    

42.
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

احلسن املاوردي، وهو أشبه " األحكام السلطانية" من أشهر كتب أيب 
حيوي األسس اليت تقوم عليها الدولة من حيث . بدستور عام للدولة

استحقاق السلطنة وشروط من ُخيتار هلا والواليات اليت يتصرف فيها 
ويتكلم عن نُُظم الدولة كالوزارة وأنواعها، والقضاء . السلطان

العقوبات واحلدود واجلزية واِحلسبة وما إىل ذلك كله واإلمارة، وعن 
وهذا الكتاب من . من تعريفات إرادية خاصة هلا أصل يف الدين

ية دار ولعل أحداً مل خيّص شؤون الدولة السياسية واإل. ابتكار املاوردي
بتأليف خاص قبله، وإن كان كثريًا من هذه األحكام الواردة يف 

ولعل الذي نبهه إىل . ن كتب الفقهالكتاب مبثوثًا يف أبواب م
ختصيص كتاب لتلك األحكام، اتساُع املادة اليت مجعها لكتابه 

وللمستشرقني والباحثني واألوربـيني . يف فقه الشافعية" احلاوي الكبري"
ولوٌع ببحث النظريات والُنُظم اإلدارية يف الدول اإلسالمية، اليت بّينها 

ر عدة طبعات، وطبع من قبله يف وقد طبع الكتاب يف مص. املاوردي
                   .أوروبا، ومنه نسخ خمطوطة كثرية يف الشرق والغرب

.----  أن من الممكن أن نقول، حسب المقال أعاله،  

A)

B)

C)

D)

E)

 املاوردي عمل مستشاراً أو وزيراً لبعض السالطني
 املاوردي من أكرب فقهاء الشافعية

تأليف كتب بشأن إدارة الدولة اهلنود سبقوا العرب يف  

 العرب كانوا يتقنون تصريف أمور الدولة
 أحداً مل يسبق املاوردي يف تأليف كتاب مثل هذا

.---- " األحكام السلطانية"يبدو أن   

A)

B)

C)

D)

E)

 ظل منسياً يف رفوف املكتبات

 هلا شروح وخمتصرات عدة

 تُرمجت إىل التـركية يف السبعينيات
الباحثني املعاصرينحظيت بإعجاب كثري من   

 مت تنقيحها وحتويلها إىل دستور يف الوطن العريب

43.

44.
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.---- نفهم أن كثيراً مما سرده الماوردي في كتابه   

A)

B)

C)

D)

E)

بني سطور كتب الفقه كان منتـثراً   

 أعيد إليها النظر وشطب أثناء تبييضه
 ما هو إال ما استمده ممن سبقوه من املؤلفني

 قد ال يتعلق بأمور الدولة
إىل تشكل جيش قوي وتدريب جنوديتطرق   

.---- " األحكام السلطانية"ال شك أن   

A)

B)

C)

D)

E)

 من ذخائر العصر اململوكي

 يتناول إدارة الدولة بكل جوانبها
ا  ينقصها حسن التأليف والتنسيق بني أبوا
 فيها مباحث ال بد من انتقادها وتصويبها
 تعترب ضمن املصادر الثانوية من حيث القيمة

45.

46.
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

، حيث نال العراق استقالله ١٩٣٢تعترب الفرتة الواقعة بني عامي 
اية احلرب العاملية الثانية١٩٤٥و من أهم وأعقد الفرتات  ،، أي 

كله مبا يف ذلك الوطن العريب والشرق  للعامل ةالتارخيية بالنسب
العراق يف تلك احلقبة أحداثًا  شهد. األوسط، والعراق بالتحديد

مصريية، حيث كان بني السياسيني املخضرمني تنافس، وكان كل 
منهم يريد الوصول إىل كرسي احلكم، واالحتفاظ به بطريقته، تارة عن 
طريق االستعانة بالربملان، وأخرى عن طريق استخدام العشائر، وثالثة 

شهدت تلك  فال غرو أن. عن طريق اللجوء إىل استخدام اجليش
الفرتة أول انقالب عسكري يف تاريخ العراق ويف تاريخ الوطن العريب، 

وبني . وشهدت أول صدام مسلح بني اجليشني العراقي والربيطاين
 ي، لعب سياسي حاذق نابغة، وهو نور املذكورين أعاله منياالع

السعيد، دورًا متميزًا فاعًال يف حياة العراق السياسية، إذ حاول يف 
. اية استغالل الفراغ الذي أحدثته وفاة فيصل األول، ملك العراقالبد

وال خيتلف اثنان يف أن نوري السعيد كان من أبرز ساسة العراق 
   .                                 يومذاك، إن مل يكن أبرزهم قاطبة

.---- النص أعاله   

A)

B)

C)

D)

E)

اي    تحدث عن انقالبات عسكرية يف الوطن العريب وأسبا

يف  ١٩٤٥و ١٩٣٢لقي نظرة عامة على أحداث ما بني ي
 العراق                                                      

وبريطانيا يف أواسط العراق  بنيتناول احلروب اليت جرت ي
 اخلمسينيات                                              

عشائر، انتقاًدا نتقد نظام العراق، الذي استمد قواه من الي
 شديًدا                                                    

     درس صمود نوري السعيد أمام هجمات الربيطانينيي

.----  ١٩٤٥و ١٩٣٢نفهم جلًيا أن الفترة ما بين   

A)

B)

C)

D)

E)

 شهدت وقائع مهمة وخطرية بالنسبة للعراق

 شهدت انفتاح العراق على العامل وإبرام اتفاقيات 

 جتاوز العراق خالهلا األزمات السياسية ونال االستقرار 

 هي فرتة أنشئ فيها حلف بغداد وجامعة الدول العربية 

 كانت متأثرة بنتائج احلرب العاملية الثانية

47.

48.
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.---- تشير النص أعاله إلى أن   

A)

B)

C)

D)

E)

 امللك فيصل األول عزل نوري السعيد من منصبه مرارًا
نوابغ وعباقرةاملسرح السياسي العراقي خاٍل من   

 نوري السعيد كان من أنبه السياسيني العراقيني 
 نوري السعيد توىل رئاسة الوزراء قبل وفاة امللك

ني لنوري السعيدموالالربيطانيني كانوا   

.---- يبدو أن الذين يريدون أن يمسكوا بزمام األمور   

A)

B)

C)

D)

E)

 مل يفعلوا إال أن جعلوا الربملان فوق كل شيء

بامللك عن طريق اغتيال أقدموا على اإلطاحة  

م على البالد كلها  عطلوا جملس الشعب وفرضوا سيطر

 أحدثوا نظاًما شبه وراثي فيه صالحيات حمدودة للملك
م وجمال نفوذهم  سلكوا مسالك شىت حسب إمكانيا

49.

50.
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

تم مبعاجلة  تقومي األسنان هو جمال من جماالت طب األسنان اليت 
هذه املعاجلة التقوميية ميكن أن يكون ألسباب مجالية . سنانعيوب األ

فيما يتعلق بتحسني املظهر العام ألسنان املريض، وميكن أن تكون 
النطق والكالم  ةلبناء وتغيري املظهر اخلارجي للوجه وتنظيم عملي

هناك أنواع متعددة للتقومي من ناحية األجهزة املستعملة أو . واملضغ
جهزة املتحركة هناك األ. النتائج املرجوة من تقومي االسنانمن ناحية 

اليت تتطلب تعاون املريض مع الطبيب، واألجهزة الثابتة اليت تلصق 
التقوميي على سطح األسنان خالل مدة العالج، وتقسم إىل اجلهاز 

الثابت أو املخفي وهو أحدث جهاز يثبت على اجلهة اخللفية من 
ثبت على اجلهة األمامية تجهزة أوهناك  ،مرئيةاألسنان مما جيعله غري 

من األسنان وهي معدنية أو خزفية أو شفافة بلون األسنان وهي 
من التقومي فمنها التقومي تكثر األهداف . تتناسب مع املرضى البالغني

لى متابعة األطفال من سن السابعة حىت عقائي الذي يهدف الو 
الثانية عشرة ومتابعة كيفية تبديل األسنان بشكل أفضل واحلصول 

أما مدة العالج فترتاوح بني ستة أشهر وسنتني . على بسمة مجيلة
ولكن مع تطور األجهزة غري املرئية والشفافة أصبحت مدة العالج 

   .                               ا لهبالنسبة للمريض ال تشكل عائقً 

سنان    يفيد النص أعاله أن األسباب التي تكمن وراء تقويم األ
 ----                                                            .  

A)

B)

C)

D)

E)

 تعود إىل أسباب متعددة أمهها مجالية ووقائية
 تتعلق بتقومي املظهر اخلارجي ألسنان املريض

املشاكل النامجة عن األسنان املتعوجة تعاجل  

تمعختص ب املنظر اخلارجي لإلنسان كقيمة صاعدة يف ا  

أجهزة متحركة أو ثابتة من نتاج أحدث تكنولوجياتصنيع   

.           ----  يُفهم من النص أعاله أن األجهزة غير المرئية  

A)

B)

C)

D)

E)

 يتم تثبيتها على اجلهة اخللفية من األسنان
النوع غري املتحرك من األجهزة التقومييةتعترب من   

 تركب على اجلهة األمامية من األسنان
 تستخدم لصف األسنان لتصحيح عملية النطق
 من أهم طرق تقومي األسنان عراقة عرب العصور

51.

52.
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.                  ---- نفهم من النص أعاله أن فترة المعالجة   

A)

B)

C)

D)

E)

األجهزة املخفيةأصبحت موضوًعا ال أمهية له بفضل اخرتاع   

 ختتلف ملتابعة األطفال من سن السابعة حىت الثانية عشرة

 أكثر مالئمة وأقل كلفة بالنسبة للمرضى البالغني من العمر
 ترتبط بتحسن املظهر العام ألسنان املريض خالهلا
 قد تطول تبًعا للجهاز املستخدم يف معاجلة تقومي األسنان

.                              ---- ستنبط من النص أعاله أن يُ   

A)

B)

C)

D)

E)

األجهزة املتحركة تركيبالتعاون مع الطبيب مهم عند   

زة الثابتة تركَّب على سطح األسنان خالل املعاجلةهاألج  

 األجهزة اخللفية تثبت على اجلهة اخللفية من األسنان
األسنانتنظيم عملية النطق من األسباب الرئيسية لتقومي   

 الوسائل واألهداف يف تقومي األسنان متعددة

53.

54.
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

ا ومطبخها،  ا وأسلو بلدان  يفوهناك أسرار كثرية لكل ثقافة عادا
حيتل طعام املطبخ التايالندي مكانًا . العامل متيز كل ثقافة عن غريها

أكثر األطعمة احلريفة يف العامل، فالفلفل احلار يرفع مستوى مميزًا بني 
التمثيل الغذائي داخل اجلسم، إذ إن الطعام احلار جيعلنا نتناول 

 الشبع عند حدوث االمتالء بالطعامالطعام ببطء، فتصل إشارات 
جتعلهم على عكس األمريكيني الذين يتناولون طعامهم بسرعة 

االمتالء بفارق كبري، لذلك قد  يشعرون بالشبع بعد ختطي حدود
يكون الطعام احلار أسلوبًا سهًال لتحقيق الشبع بكميات قليلة من 

يف ماليزيا فإن الكركمني، املادة . ومن مث احملافظة على الوزنالطعام، 
األساسية يف توابل الكركم واليت تعطي الكاري لونه األصفر املميز، 

فيحافظون على حنافتهم  أما الربازيليون. هو قاتل جيد للدهون
م ينفق . مبداومتهم على تناول األرز والبقوليات يف كل وجبا

م على تناول الطعام  البولنديون مخسة يف املائة فقط من ميزانية أسر
خارج املنزل، وهم عكس األمريكيني متاًما الذين تصفهم إحصاءات 

ط على الوجبات يف املائة يف املتوس ٣٧إدارة الزراعة األمريكية بإنفاق 
يف املائة  ٧٥على حنو مثري لإلعجاب، حيافظ . السريعة واملطاعم

تقريًبا من األملان على تناول إفطارهم يومًيا، وال خيلو إفطارهم اليومي 
                                       .   من احلبوب واخلبز والفاكهة

.            ----  نفهم من النص أعاله أن المأكوالت الحادة  

A)

B)

C)

D)

E)

 متنح لونًا أصفر ألطباق املطبخ األسيوي

 من أسهل الطرق املتبعة حالًيا للتخسيس

 تُعترب مبثابة أفضل قاتل لدهون اجلسم
 جتعل نسبة األيض يف اجلسم مرتفعة

ا دول األراضي الواطئة  تتميز 

.                              ---- أن  ُيستنبط من النص أعاله  

A)

B)

C)

D)

E)

اتباع نظام غذائي يتكون أساًسا من البقوليات يقل من خطر 
 السمنة                                                        

التفاف أفراد األسرة حول الطاولة لوقت طويل يُبطئ من تناول 
 الطعام                                                          

يه من محوض تساعد على خفض ضغط الدماملخلالت ملا حتتو   

   السواد األعظم من الناس ينفقون معظم دخلهم للمنتجات
                                                 العضوية        

 األمريكيني من أكثر شعوب العامل إقباًال على الوجبات السريعة

55.

56.
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.                                ----  يتضح من النص أعاله أن  

A)

B)

C)

D)

E)

م يف   حوايل ثالثة أرباع من املواطنني األملان يتناولون وجبا
                                                        منازهلم

نسبة السمنة تزداد يف البالد اليت يعتمد مواطنوها على األطعمة 
 احلريفة                                                         

       املادة الرئيسية اليت تكون توابل الكركم يطلق عليها اسم
                                                   الكركمني     

لصنا من الضغوط العصبية وتساعد على فقدان اهلندية ختُ  اليوجا
 الوزن                                                           

هناك أدلة قوية على أن احلرمان من النوم يزيد من خماطر زيادة
 الوزن                                                          

57. .                        ----  النص أعاله إن يقول الكاتب في  

A)

B)

C)

D)

E)

السمنة هي زيادة وزن اجلسم عن حده الطبيعي نتيجة تراكم 
 الدهون                                                      

          قق الشبع بكمية ضئيلة من الطعامحت ةاحلريفطعمة األ

املتخصصني ينصحون إىل احلصول على السعرات احلرارية يف
 الفطور                                                       

امليوسلي، ذلك املزيج من احلبوب، طعام مثايل يف اإلفطار 
                                            والعشاء           

ها عندالثقافات اليت تعتمد على املرطبات بانتظام تنخفض 
                                             معدالت السمنة 

58.
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

هناك العديد من العادات اليت يألفها الطفل منذ صغره ورمبا تأصلت 
عنها مشاكل عديدة على  جكربه، واليت ميكن أن ينتيف نفسه مع  

و النفسي، حتتاج مثل هذه العادات النتباه الوالدين أالصعيد اجلسمي 
صلها وحتوهلا إىل حالة أوحماولة القيام بعالج هذه العادات قبل ت

إن هذه العادات تكون يف منطقة الفم واألسنان، كعادة مص . َمَرضية
ملسكتة وعادة مص الشفة وعادة دفع اللسان اإلصبع وعادة اللّهاية ا

تشكل عادة مص . وعادة قضم األظافر وحىت عادة تعذيب الذات
من املعلوم أن املص عند . اإلصبع النسبة الكربى من هذه العادات

الوليد يبلغ درجة عالية من النضج وأنه ال تزال يف الذاكرة تلك 
إذ إن املص ليس . مهالصورة الفريدة جلنني ميص إصبعه وهو يف رحم أ

آلية لتلقي الغذاء فقط، بل كذلك يفيد يف منح الطفل الوليد شعورًا 
خل يف دويوجد العديد من العوامل النفسية اليت تت. بالسيادة والنشوة

نشوء هذه العادة وترسيخها، منها شعور الطفل بالقلق واخلوف 
.     فيندفع لوضع إصبعه يف فمه ليبعث يف نفسه الراحة واالطمئنان  

.                   ---- : يمكن أن نحدد عنوان المقال أعاله  

A)

B)

C)

D)

E)

رشاد أطفاهلمإدور الوالدين يف   

 العادات اليت اكتسبها اإلنسان يف املراهقة
تمع  التقاليد الوراثية كظاهرة يف ا
 عادات مل يرتكها الصغار منذ طفولتهم

 العادات السيئة وتأثريها يف األطفال

.                   ---- حسب مطالعة النص أعاله نالحظ أن   

A)

B)

C)

D)

E)

كثر عادات الطفولة شيوًعاأمص اإلصبع عند األطفال من   

ما األطفال  املدللونالبكاء والعويل ما يتسم   

 الولد ال يدخل يف مرحلة النضج إال بعد مر السنني
 مص الشفة عند الرضيع يدل على جوعه وظمئه

 املآزق النفسانية اليت عاشها الولد ال تُنسى طيلة عمره

59.

60.
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.                  ---- حسب النص أن في مص الولد إصبعه   

A)

B)

C)

D)

E)

 عالًجا جتاه أمراض وعوامل خارجية

تكامل الولدأول أمارة تدل على   

 أسبابًا منها أنه يشعر باهلدوء والسكينة
 ما استلفت أنظار األخصائيني فنّبهوا إىل خطورته

 فوائد عدة منها التعرُف على الذات

يبدو أن بعض العادات المكتسبة عند اإلنسان منذ صغره       
 ----                                                            .  

A)

B)

C)

D)

E)

ول كلها وال يبقى منها أدىن أثريز   

 نابعة مما عاشه الولد يف بيئته ومنشئه
 تظل راسخة طول كربه
 يعود سببها إىل ما لقيه الطفل من عنف يف صغره

ؤثر يف اختيار مهنته يف الكرب، بالدرجة األوىلي  

61.

62.
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

                                                          :   سوسن 

حسب ما يرد في هذه الدراسة أن معظم سيدات األعمال 
  . ن معظمهن وحيداتأالناجحات شغلهن الشاغل عملهن، كما 

  :ثناء
  ؟لوماذا عن نجاح رجال األعما 

  :سوسن
  ----  
  :ثناء
  للتوضيح لكن أال تفكرين أنه من الغرائب؟ أمر ال داعي 
 

A)

B)

C)

D)

E)

م يعيشون يف عزلة ال يقدرها أحد .من املفارقة أ  

.ال أدري، فليس لدي معطيات كافية للتعليق عليه  

م مشغولون أيًضا .مل أفكر يف هذا األمر، لكنه من املسّلمات أ  

.حالتهم خمتلفة جدا، فلهم حياة زوجية سعيدة وأوالد  

.نستقصي املوضوع كي نتمكن من املقارنة بني اجلنسنيعلينا أن   

63.

                                                              : أمحد

   هل قرأت النقد الذي نشرتها الصحيفة عن المسرحية؟ 
  :خالد

  .نعم، وأعتقد أنه انتقاد الذع 
  :أمحد
  ----  

  :خالد
  .أدنى مستوى يبدو أنه لم يستوعبها على 
 

A)

B)

C)

D)

E)

 
.اّد اللساناحلبالتأكيد كان هكذا، هذا ما يتوّقع من هذا الناقد   

أنا أيًضا قرأته، سيكون من الطريف أن نرى ما الذي يقوله نقاد 
.                                                         آخرون  

      .ال أعرف ما الذي توخاه من نشر هذه املسرحية بالتحديد

   .حيث احلبكة والسرد نكثر كتاباته دقة مأنه من أيف احلقيقة 

ا مصطنعة غري مقبول   .أشاطرك الرأي، فتعليقه على أن حوارا

64.
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                                                     :  عبد اللطيف

؟ أال تالحظ أن زياد ينفق أمواًال كثيرة في األيام األخيرة 
  :مسيح

  ----   
  :عبد اللطيف

  !حًقا؟ 
  :مسيح

  .كما يخشى التعرض لمضايقات أقاربه الفقراء 
 

A)

B)

C)

D)

E)

!نعم، يا له من حنس  
  .بلى، ويقال إنه فاز اليانصيب
.بلى، سيجده الناس من كل صوب وحدب  
.بلى، من احملتمل أنه قد فاز من اليانصيب الفوري  

.تصرفاته غريبة يف األيام األخرية تأَجْل،  كان  

:                                                             حسن  

   .سمعت أن موسى يبحث عن عمل جديد 
  :عمر
   ---- هذا صحيح،  

  :حسن
  ال يراودنا جميًعا الشعور نفسه؟أ 

  :عمر
  .على حق كيؤسفني أن أعترف بأن 

A)

B)

C)

D)

E)

.من الصعب أن حيل حمله شخص يضاهيهسيكون   
.إذ وقعت مشادات كالمية بينه وبني املدير  
.سنشتاق إليه باعتباره شخصية مرموقة  

.أنه يتقاضى أقل ما يستحقه رىفهو ي  
.ألن البلد حتت وطأة األزمة اليت ضربت أوروبا  

65.

66.

:                                                            الطبيبة  

  . كان من المفروض عليك أن تستشير طبيًبا في وقت مبكر 
  :املريض

أعرف أنه خطير لهذه  مأعترف بأنني تجاهلت الوضع لكنني ل 
   .الدرجة

  :الطبيبة
  ----  

  :املريض
  .طيب، هذا ما كنت أرغب في سماعه 
 

A)

B)

C)

D)

E)

.الرغم من ذلك، لدينا القدرة على املعاجلة على  
. أعتقد أن مرحلة العالج ستكون مضنية 
. أستغرب عدم اكرتاثك لصحتك طوال ما مضى من الوقت 
. من الواضح أنه سبق لك إجراء عمليات جراحية 

. قام به األطباء بشأنكسبق أن سأقوم مبعاجلتك متبعة ما   

 68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

.من قعد به أدبه لم يرفعه َحَسُبه  

A)

B)

C)

D)

E)

.مهما تدىن مستوى أدب النبالء فإن هذا ال يضرهم  

.األصيل ذو اَحلَسِب مكّرم فال عار عليه  

.بأصولكو إذا كنت ذا حسب ونسب فافعل ما يليق بك   

.ع، ضعه على رأسك واذهب به أينما تريدصاألدب تاج مر   

.نسبه وال أصله يرقى بهإذا ما أساء أحٌد األدب فال   

67.

68.
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احتفل السلطان بدفن هذا العالم احتفاًال مهيًبا وسار نفسه في 
.                                                            جنازته  

A)

B)

C)

D)

E)

   .قام السلطان نفسه بتأمني كل ما جيب لدفن العامل املذكور

  بالًغا مبراسم دفن هذا العامل وحضر أعار السلطان اهتماًما
                                                 .تشييع نعشه

  .سار السلطان ذاته وراء جثمان هذا العامل حىت باب املقربة

    .لتكرمي امليتشارك السلطان عينه يف موكب جنازة العامل 

.رجًالمهيًبا أقام السلطان حفلة تأبني لذكرى العامل الذي كان  

أصيبت الدراسات النقدية بنكسة في ذاك القرن، كما قل اإلبداع 
                                                             . والتطور

A)

B)

C)

D)

E)

  يف ذاك القرن، كما مل يسجل اعرتى الدراسات النقدية مجود
                                                 . اإلبداع تقدًما

أصاب الدراسات النقدية شلٌل يف ذاك القرن رغم أن اإلبداع قد 
                                                       .بلغ أوجه

  بسبب قلة املبدعني واملتطورين، توقفت الدراسات النقدية يف
                                                      .ذاك القرن

ت النقدية امل نكد منضي إىل عصر اإلبداع حىت نرى أن الدراس
.                                                   قد ازدهرت  

أصيب اإلبداع والتطور بشيء من اخللل بناء على تناقص عدد 
                .                                           النقاد

69.

70.

    في شوارع هذه المدينة يجذبك التاريخ جذبًا فال تستطيع أن
                                                          .  تبتعد عنه

A)

B)

C)

D)

E)

     يف هذه املدينة تاريخ سحيق ال تستطيع أن تعرب عن جمده 
                                                       .  وجالله

جتذبك آثار املاضي الكائنة يف هذه املدينة، فال تقدر على 
ا                                                 .        مغادر

.جتذبك هذه املدينة مبا متلك من معامل سياحية يصعب وصفها  

    أكثر ما جذبك من ميزات املدينة هي أنك ال تستطيع أن 
                              .                   تصف تارخيها

جتذب هذه املدينة، كل سنة، عشرات آالف من السياح بفضل 
تها .                                                  مجاهلا وأ  

 72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

تعتبر المكتبة مؤسسة علمية، ثقافية، تربوية، تعتمد في تقديم  
مجهز عبارة عن مكان  ---- خدماتها على أسس علمية، 

لحفظ الكتب والمطبوعات والوثائق بشكل منظم وفق تصنيف 
ها دون معّين يمّكن من عرضها بطريقة تيّسر للقارئ االطالَع علي

وقد يكون ذلك المكان ضمن منـزل أو مدرسة أو جامعة . عناء
                                          .  أو مركز للبحث العلمي

A)

B)

C)

D)

E)

 وحلت حملها اليوم مكتبات إلكتـرونية

 يتم تصميمها على منط حديث
 وكل هذا لتخزين الكتب واملصادر

 تصنع غالباً من اخلشب ذي اجلودة
حيث الشكلوهي من   

71.

72.
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اللغة العربية من أكثر األصوات اللغوية نـزوعًا إلى االنقالب 
والتغير والسقوط وأشدها ضعفًا في أثناء التأليف وأجنح من 

أن  ---- غيرها إلى التنافر أو التآلف وفاقًا لتأثير السياق، 
البنية اللغوية العربية تنظر إلى األصوات على أنها تمثل ضربين 

                                .الثابتة والمتغيرة: من األصوات هما

A)

B)

C)

D)

E)

ا تضم أصواتاً غري متغرية  كما أ

سبب كتابة حروفها من اليمني إىل اليساروب  

 يزاد على ذلك
 وبعبارة أخرى

هناك حروفاً حنكية ونظرًا ألن  

لقد عرف الفراعنة البصل في مصر وقدسوه وخلدوا اسمه في  
وقد . كتابات على جدران األهرامات والمعابد وأوراق البردي

وقد قدسه  . ذكر أطباء الفراعنة البصل في قوائم األغذية المقوية
كذلك اليونانيون ووصفه أطباؤهم لعدة أمراض ونسجت 

لقشور الرفيعة التي االعتقادات القديمة حول خرافات كثيرة منها ا
، ويروي بعض ---- تحيط بالبصل تقدم تنبؤات عن الطقس، 

بصل وتداولوا المؤرخي القارة األمريكية أن الهنود الحمر عرفوا 
.       القوة والعظمةأي ، "شيكاغو"استعماله وأطلقوا عليه اسم   

A)

B)

C)

D)

E)

ذا كانت عديدة ورقيقة وشفافة كان الشتاء قاسًياإف  

ع أحناء العامل دون استثناءويزرع البصل يف مجي  

الربو نوباتكما أثبتت الدراسات أن البصل يستعمل يف عالج 
 حيث يؤدي استهالك البصل إىل تقليل ضغط الدم املرتفع 

 لعل أول من وصف البصل كمضاد حيوي العامل الشهري باستور

73.

74.

ففي هذه السن قد ينقاد البعض وراء عالجات تزيد  ،---- 
فضًال عن المشاكل النفسية التي يولدها منظرالوضع سوًءا، 

ججة الذي ال يسر الناظرين، إلى درجة أن البعضأالحبوب المت
يفضل أحيانًا عدم الخروج من المنزل ووجهه مليء بالبثور

ناك أنواع من حب الشباب، األول يكونهو . والهاالت الحمر
رعلى شكل بثور موزعة هنا وهناك، خصوًصا على الوجه والصد

والنوع الثاني يظهر على شكل أكياس دهنية ملتهبة. والظهر
أما النوع ،وكبيرة يخرج منها عند عصرها سائل قيحي أبيض
            .األخير فعلى شكل نوبات متعاقبة تبقى لتختفي الحًقا

A)

B)

C)

D)

E)

يستدعي الُعّد الشائع يف سن الشباب تطبيق األدوية موضعًيا أو 
 فمويًا حسب تفضيل املريض                                    
تشري املراهقة يف علم النفس إىل اقرتاب الفرد من النضوج 
 اجلسماين والعقلي والنفسي                                     

عايش يف الظروف العادية على سطح اجللد تلعب اجلراثيم اليت تت
                                   الُعّد الشائع    دورًا يف ظهور 

       يعترب حب الشباب من أكثر األمراض اليت تضرب جيل 
                                                      املراهقني 

رية احملددة اليت تشكل ختتلف املصطلحات لتحديد الفرتة العم
 الشباب واملراهقة                                              

75.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

  (I)   إذا كنت ختطط لعطلة صيف هذا العام، فأنت يف الغالب 
. تبحث عن شواطئ خالبة أو مدن عامرة بالنشاط واحلركة  

(II)

 
وقد ختتار ما بني عامل ديزين يف فلوريدا أو شواطئ اليونان أو 

بريوت إذا كنت تفضل نوب فرنسا، قد تكون وجهتك ديب و ج
ولكن عشرات اآلالف من سياح  (III). السياحة اإلقليمية

فالسياحة مل تعد  (IV). العامل يبحثون عن اجلديد والغريب
تقتصر على الشمس والشواطئ الرملية واملنتجعات الصحية 

وذهب  (V). وإمنا تشمل كل ما هو غريب وغري مألوف
البعض من هؤالء إىل آفاق قد ال يصدقها البعض، مثل 
جوالت يف جماري الصرف الصحي حتت شوارع باريس أو زيارة 

  .معبد هندي مليء بالفئران
 

A) B) C) D) E)I II III IV V

م اليومية يستخدمون العامية العربية    (I)كان األندلسيون يف حيا

ولكن يف العالقات الرمسية  (II)أو الرببرية أو الرومانثية، 
كان عليهم أن يستخدموا اللغة العربية   (III)واملراسالت اإلدارية 

 وكان على الوالة والقضاة والقادة والكّتاب أن (IV)الفصحى، 
العامية ال  يرى البعض أن (V) يكونوا متمكنني بالفصحى بعمق
 . متثل فصاحة اللغة وطالقة اللسان

A) B) C) D) E)I II III IV V

76.

77.

ARAPÇA 
لقد كانت شبه اجلزيرة العربية مكانًا جمهوًال بالنسبة لألوروبيني    (I) 

حماطة باخلليج العريب من  (II)حىت مطلع القرن التاسع عشر، 
ا األساطري  (III)الشرق وبالبحر األمحر من الغرب،  حتيط 

ومل تكن هناك معلومات جغرافية  (IV)العصور الوسطى،  روأفكا
إال ما هو مستمد من كتب اجلغرافيني والرحالة القدامى،

 (V)

 
 . الذين مضى عليهم أربعة قرون من الزمان

 
A) B) C) D) E)I II III IV V

ه، ـه وخبيثـه، طيبـه ومثينـغث ،هـإن تراث أمتنا جيب أن يُقرأ مجيع  (I) 

(II)  الرتاث كمصطلح، هو جمموع العادات والثقافات املتنقلة
سدل أما لكي يطلع اجليل املعاصر على  (III)، جيًال إىل جيل

وأبعدت اهلوة السحيقة بينه وبينه، ولكي  (IV)، الزمن ستاره عليه
بل إنه مل يزل  (V) ،أبناء أمتنا أنه مل يكن منقطع الصلةيعرف 

 . خرة من مفاخر الدنيافمرتبطًا مباضيه، وأن هذا املاضي م
 

A) B) C) D) E)I II III IV V

 (I)      حصلت املرأة على حريتها وحقوقها وشاركت يف مجيع 

احلديث ىل املرأة يف العصر إظرة العامة اتسمت الن (II)األنشطة، 
بعد أن احنصرت لقرون  (III)، بشيء من اإلنصاف واالعتدال

اليت تتمثل يف أن املرأة خملوق  (IV)، طويلة يف إطار النظرة الضيقة
واستمرت هذه العقلية، مع األسف،  (V) ،من الدرجة الثانية

  .عصورًا فعصورًا
 

A) B) C) D) E)I II III IV V

78.

79.

80.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.26

 

 

 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-

kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim 
etmeyi unutmayınız.
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22. C 

23. A 

24. C 

25. E 

26. B 

27. D 

28. D 

29. B 

30. A 

31. E 

32. C 

33. B 
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36. A 

37. C 
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41. E 

        42. İPTAL 

43. E 

44. D 

45. A 

46. B 

47. B 

48. A 

49. C 

50. E 

51. A 

52. B 

53. A 

54. E 

55. D 

56. E 

57. C 

58. B 

59. D 

60. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. C 

62. C 

63. D 

64. E 

65. B 

66. D 

67. A 

68. E 

69. B 

70. A 

71. B 

72. E 

73. C 

74. A 

75. D 

76. D 

77. E 

78. B 

79. B 

80. A 

 

 

 

 

 

 

 

 


