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Bu testte 80 soru vardır.

لمأنهارأوامنهمفكثيرونالعربية،الروايةحولالنقاديتفقلم
.الغربمن----وأنهاالعربي،أدبنافيموجودةتكن

موجهة مستوردة

مأخوذ مرسلة

مصدرة

فحرارةازديادفيتتمثلعالميةظاهرةهوالحراري---- الغ
.الدفينةللغازاتمفرطارتفاعنتيجةالجوّي

حتباس ا نقباض ا

نفجار ا ق نط ا

التكتل

نابيبخطعبرتوقفالنفط----إنالمسؤولونقال -كركوكا
.يومينمنذتخريبيعملبسببجيهان

فحيح إنتاج

ك استه تكرير

ضخ

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

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B)

C) D)

E)

وبعضالجمهوريةرئيسالمطارفيالمستقبلين----فيكان
.الوزراء

تقديم بينهم

مام ا مقدمة

وائل ا

حقوقمجالفيأسودسجللديهإنهالمتسلطالزعيمهذا----
نسان .ا

عنيقال يقالفيما

قولهحسب بـيقول

فيمقبول

هذاكبيرةمكاسبتحقيقالسياراتصناعةشركاتإحدىتتوقع
.منتجاتها----زيادةبعدالعام

بـالمطالبة عنالرغبة

علىالطلب إلىالمواجهة

لـالعرض

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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الكتبصفحاتمنأكثرومنكوبيهاالثوراتهذهقتلىعددكان
----.التي

عنهروى إليهاستندت

قامت عليه عليهاتعذر

عنهاتحدثت

دبينحطأنالمتوقعمن منالكوع----أيادفيكانإذابلدفيا
.البوع

تعرف يعلمها

تقدرلم ّ تم

فصلت

متعلمعلىطفلكتجبر----ينبغي ّعنوةًيتحّدثأنأوالك إذاإ
ميتقبلبدأأنهأدركت .الحديثفيمبادرةولديهالك

لوما

أن أ

لو

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

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A) B)

C) D)

E)

9.

A) B)

C) D)

E)

نباءوكالةبهأفادتما---- ألفيننحوالشركةباعتفقدا
.فقطسيارةومائتي

عند كيف

حين حسب

بين

ومفخرةالدنيا،عجائبمنبحقتعتبرالتيالقلعةهذهأجملما
.بنوها----

الذي أولئك

الذين تي ال

اللذين

عنبحثاًالمدنإلىيهاجرونالريفيّاتالنساءمنالكثيرأزواج 
علىالملقاةالمسؤولياتمضاعفةعملياًيعني----العيشلقمة
.المرأةعاتق

لما التي

مما ا ّ ع

بينما

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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نسانحقوقمجالفيأعملأنا ثمناًحياتيلدفع----علىوأناا
.لمعتقداتي

استعداد وشك

علم تراجع

حضور

ولىللمرة شيءعلىمنهمحفنةحصلتكله،القبيلةهذه----ا
عمالفيوالتجربة---- .الرسميةا

متوفر- عصرفي ةالخبرمن- تاريخفي

العلمفي- أفرادبين السخافةمن- عمرطوال

يسيرغير- غضون

ميّةُعتبر  جتماعيةالمشاكلأعقدمنا مع----وأكثرهاا
قتصاديالواقعمشاكلمنغيرها جتماعيا .وا

ً وضوح تعاطفاً

ً تطور ً تعام

تشابكاً

المشاريععلى----حاشدةمسيرةفيالمدينةأهاليخرج
.بمدينتهمالمتعلقةالجديدة

احتجاجاً وا ّ احت

ّ تحت وا ّ يحت

ون ّ محت

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

16.

A) B)

C) D)

E)
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بين(----17)التيالصناعيةالقلوبمنجديداًنوعاًالعلماءطور
أدواتوجود(----18)والبيولوجية،المركبة،الصناعيةالمواد

(----19)المريض،لدىالجهدمستوىلتقصيوبرمجياتاستشعار

المرضىعلىالقلبتجربةوستجري.لذلكوفقًاالقلبعملتعديل
وسطوالشرقأوروبافيالقلبلجراحةمراكزأربعةفي وإذا.ا

شركةابتكرتهالذيالبيولوجيالصناعيالجهازهذاأن(----20)
لدىيستخدمقدفإنهوفعال،وسليمأمينباريس،في"كارمات"

يقوموهو.القلب(----21)عملياتينتظرونالذينالمرضى
.البشريالجسمأنحاءفيوتدويرهالدمبتحريك

ّب تر تفرق

تجمع تمازج

تسري

أنمع وذلك

منالرغمعلى ً عنفض

أنإ

وبالتالي شأنهمن

مر الذيا مما

ثمة

 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

17.

A) B)

C) D)

E)

18.

A) B)

C) D)

E)

19.

A) B)

C) D)

E)

ّن ب عنكشف

َظهر ثبت

توضيحتم

نزع زرع

استئصال عزل

كسر

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4
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ساسيالمقومبالفعليُشكلالتراثإن لدىالوحدويللنزوعا
(----22)فيالنزوعهذايغذيوهوالعصور،كّلفيالعرب

عتراف(----23)ذلكمعولكن.أقوىبصورةالحاضر لمبأنناا
قةترتيبمنبعُدنتمكن جهة،من(----24)هذاأجزاءبينالع
ذاتنايؤسستجعلهالتيبالصورةأخرىجهةمنوبينناوبينه

حظاتوهذه.(----25)وفقالعربية مدىأّيإلىتبرزالم
.بناءوإعادةكتابةإعادةإلىالثقافيتاريخنا(----26)

المجال الترتيب

المكان ف الخ

العصر

أجلمن ّ من  ب

المؤكدمن أنبيد

ً أنإلىنظر

التراث العمل

العصر م ّ المق

البناء

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

22.

A) B)

C) D)

E)

23.

A) B)

C) D)

E)

24.

A) B)

C) D)

E)

مضامين المضارب

مدارات المتطلبات

مشاكسة

ّر ُع يحتوي

يفتقد ُشير

ينطوي

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)
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كثيراًتحدثوقضاياواقعيةصورةيقدمالعربيالمسلسلفإن ----
.العربيةالحياةفي

علىعادةيرتكزاللبنانيالمسلسلفيهكانالذيالوقتفي
اليوميةالحياةمشاكل

تأننرى جنبيةالمسلس موضوعاتتقديمفيبنجاحتحظىا
ءم العربيالواقعمعتت

تلكوننظراً بإنتاجاتالقطاععلىمسيطرةالعربيةالمسلس
وأجنبيةمحلية

جنبيالمسلسلأنحينفي معتتناسبموضوعاتيقدما
وطبيعتهمالعربثقافة

نتاججهاتتمكنتأنبعد ستعانةمنا مصرنجوممنبعددا
ولبنانوسوريا

.سفرجوازيحملنه----

سيرهمواصلةمنالمطارفيالشرطةمنعته

أوراقهفيفتشواأنبعدوهذا، 

مزيفةبطاقةيحملكانالذيالشخص

السجنفيووضعوهاعتقلوه

ًبتوقيفهالعامالمدعيأمر حا

نسانّيالتعبيرمنجزءالشعرإن المجتمعاتمنمجتمعأفيا
----.والحديثةالقديمة

الشعرحركةفيالمشتركةالقواسمفينبحثأنعليناويجب

خرينمعونتفاعلونشعرنحسبشر،جميعاًننا ا

نسانتطلعاتعنيُعبريزالوكانوقد ها ّ وه

تصال ء الشعراء هو لون من ا و شك أن الشعر الذي قاله هؤ

دبالشعروحركة ّالمهجريوا النزوحاتثمرةتع

 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

مورولياءيعترفلكنه ---- .طفالهم"التأديببحق"ا

طفالضدالعنفيمنعالجديدالقانون ا

دهمتربيةالوالدينعلى مثاليةتربيةأحسنأو

طفالضدازدادتالعنفأعمالأنالمؤسفمن بلدنافيا

ولياءالنفسيةالضغوطممارسةالوالدأنكر دعلىل و ا

ُرفالموروثةالتقاليدحسب السائدوال

َنكبيرجيشإليهاسارإذاإ---- ستعدادَ .ا

ًفتحاًتفتحلنالبلدةهذهأنالقائدهذاأدرك كام

جوانبهاكلمنالقلعةالجيشحاصر

العاصمةإلىالبطلهذاقيادةتحتالجيشزحف

العسكروجهزتالعاالنفيَرالعلياالقيادةأعلنت

ءيمكن ستي المنيعةالمعاقلهذهعلىا

بيضالبحرساحليشهد تساقطاًإسبانيافيالمتوسطا
مطار، ----.ل

أمطارتساقطإلىتؤديمنخفضجويضغطمنطقةتركيزمع

مطاربعضتساقطأنإ غربوشمالموريتانياعلىا
يزدادليبيا

الشمسأشعةسطوعمعالسائدالجافالطقسأجلمن

تساقطإلىالعلياالجوطبقاتفياضطرابإلىيؤديأنهبيد
مطار ا

جويضغطمنطقةنتيجةالبرتغالالباردالطقسيسودحينفي
مرتفع

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)
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نسانيةالحضاراتإن ----.حلقاتهاوتداخلتتواصلتسلسلةا

الفكرةلهذهالفقريالعمودالحلقاتهذهوشكلت

البشريةلصالحطليعيةإنجازاتإلىفأدت

خرى،عنمستقلة تماماًعنهامختلفةا

دة كانت و تزال تعتبر أنها في فترة الو

مربادئفيالفشلمنبشيءتعثرتكما ا

العالمدوللجميعواستراتيجيةاقتصاديةمشكلةالطاقةتُشكل
----.للنفطالمستوردة

خرىالمصادرمنالمستمدةالطاقةن كبيربتلوثمصحوبةا
للبيئة

وكميتهامخزونهاحيثمنهائلةطاقةالشمسيةالطاقةإنحيث

ةأكثربعداًتُشكلأنهاإ علىتعتمدنهاالناميةالدولعندجد
استيرادها

حفوريةالطاقةمصادرعمرن قريباًوسينتهيمحدودا

التقليديةللطاقةبديلة مصادرالمتجددةالطاقةمصادربعضن

تشبكةعصرفي تصا فيمكنالدوليةا هذهقراءمنل
يين،يصبحواأنالمجلة ----.م

نترنت،علىنُشرتماإذا متميزموقععبرا

باستمرارأشهرستكلتصدرنها

فيالعينتريحبيضاءمساحاتبتركتتميزالمجلةهذهأنمع
القراءة

ميةالعربيةالحضارةفيمهماًدوراًتلعبنها س ا

الموسوعيةالمعلوماتفيفعالةمساهمةلهاكما

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

35.

A)

B)

C)

D)

E)

قهفيفريداًالملكذلككان  ----.عدله،فيشديداًالحميدة،أخ

والقويالضعيفوبينوالغنيالفقيربينيفرق

دباءالعلماءيحمي والفنانينالشعراءدونوا

الناسبينالمساواةلتحقيقبذلجهدمنفكم

ممارستهيمكنعنفبكلومعارضيهأعداءهقمع

والديهوجهعلىمغلقةقصرهأبوابكانت

36.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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جماليالمحليالناتج  فيالمعيشةلمستوىمقياساًليسا
قتصاد، المعيشة،لمستوىكمقياسعادةيستخدمذلكومعا

نتاجزيادةمنيستفيدونالمواطنينكلأنوالسبب .دولتهمفيا

Gayri safi millî hasıla, ekonomide sadece yaşam
standardının bir ölçütü olarak görülmez, aynı zamanda
vatandaşların milli üretime olan katkılarını da içerdiği
için genellikle üretim artışının bir göstergesi olarak da
kullanılır.

Ekonomide yaşam standardının bir ölçütü olarak
görülmeyen gayri safi millî hasıla, ülkedeki üretim
artışından yararlanan bütün vatandaşlar için genellikle
bir yaşam standardı ölçütü olarak kullanılagelmiştir.

Her ne kadar bütün vatandaşlar ülkelerindeki üretim
artışından yararlansa da, yaşam standardının bir
göstergesi olarak kullanılan gayri safi millî hasıla,
ekonomide yaşam standardının bir göstergesi olarak
görülmez.

Gayri safi millî hasıla, ekonomide yaşam standardının
bir ölçütü olmamakla birlikte, bütün
vatandaşlar ülkelerindeki üretim artışından
yararlandıkları için, genellikle bir yaşam standardı
ölçütü olarak kullanılır.

Vatandaşların ülkelerindeki üretim artışından
yararlanmaları sebebiyle gayri safi millî hasıla,
ekonomik bir kavram olarak bir ülkedeki yaşam
standardının genel bir göstergesi olarak
kullanılmaktadır.

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

37.

A)

B)

C)

D)

E)

صدارتم ولا مية،المعارفلموسوعةا س كلتتناولالتيا
مية،بالحضارةيتصلموضوع س الجاهلي،العصرإلىإضافةا

.أخرىطبعاتتلتهثم،١٩٣٨-١٩١٣سنتيبين

Cahiliye Dönemi dahil olmak üzere, İslam
Uygarlığıyla ilgili her konuyu ele alan İslam
Ansiklopedisi'nin ilk baskısı 1913-1938 yılları arasında
yapılmış; sonra bunu diğer baskılar izlemiştir.

İlk kez 1913-1938 yılları arasında yayımlanan İslam
Ansiklopedisi, sonraki baskılarında, Cahiliye
Döneminin yanı sıra İslam Uygarlığına ait her şeyi ele
almıştır.

Hem İslam Uygarlığı hem de Cahiliye Dönemiyle ilgili
tüm konuları içeren İslam Ansiklopedisi, ilk olarak
1913-1938 yılları arasında yayımlanmış; daha sonra
tekrar basılmıştır.

İlk baskısı 1913-1938 yılları arasında yapılan ve İslam
Uygarlığını tüm konularıyla ele alan İslam
Ansiklopedisi, diğer baskılarında Cahiliye Dönemine
de yer vermiştir.

Cahiliye Dönemiyle birlikte İslam Uygarlığına ait her
konuyu ilk kez ele alan eser niteliğindeki İslam
Ansiklopedisi, 1913-1938 yılları arasında yayımlanmış;
daha sonra bunu diğer baskılar izlemiştir.

38.

A)

B)

C)

D)

E)
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قتصادلنموتوقعاتهبارزبشكلالدوليالنقدصندوقخفض ا
منالرغمعلىوالصين،اليورومنطقتيفيسيماوالعالمي،

.النفطأسعارهبوطعنالناجم"الدفع"

Uluslararası Para Fonu'nun, petrol fiyatlarının
düşmesinden kaynaklanan "itici güç"e rağmen,
özellikle Çin ve Avro bölgelerindeki ekonomik büyüme
beklentilerini belirgin bir biçimde düşük tutması dünya
ekonomisinin küçüleceğine işaret ediyor.

Uluslararası Para Fonu, petrol fiyatlarının
düşmesinden kaynaklanan "itici güç"e rağmen, dünya
ekonomisinin özellikle Çin ve Avro bölgelerindeki
büyümesine ilişkin beklentilerini belirgin bir biçimde
düşürdü.

Petrol fiyatlarının düşmesinden kaynaklanan "itici
güç"e rağmen dünya ekonomisinin, özellikle Çin ve
Avro bölgelerindeki büyümesine ilişkin beklentilerin
düşüklüğü, Uluslararası Para Fonu'nun  beklentilerini
de belirgin bir biçimde düşürdü.

Çin ve Avro bölgelerindeki ekonomik büyüme
rakamlarının, petrol fiyatlarının düşmesinden
kaynaklanan "itici güç"e rağmen hâlâ düşük
seyretmesi sonucu Uluslararası Para Fonu beklenti
rakamlarını bariz bir biçimde aşağıya çekti. 

Dünya ekonomisindeki büyüme rakamları, petrol
fiyatlarının düşmesinden kaynaklanan "itici güç"e
rağmen özellikle Çin ve Avro bölgelerindeki küçülme
dolayısıyla, Uluslararası Para Fonu'nun
tahminlerinin belirgin bir biçimde altında kaldı.

39.

A)

B)

C)

D)

E)

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, geçen yıl
yapılan organ nakli ameliyatları, önceki yıla oranla
yüzde on artarak 4.655 ameliyata ulaşmıştır.

عضاءزرععملياتأنالعالميةالصحةمنظمةتقريرحسب ا
بالعاممقارنةًبالمائةالعشرةبنسبةازدادتالماضيالعامفي

سبق .جراحيةعملية٤.٦٥٥بلغتحيثا

عضاءزرععملياتنسبةوصلت َا أنبعدبالمائةالعشر
أعلنتهماوهذاالماضي،العامفيجراحيةعملية٤.٦٥٥أُجريت
.العالميةالصحةمنظمة

عضاءزرععملياتأنالعالمية،الصحةمنظمةلتقريروفقاً ا
َبلغت ٤.٦٥٥هناككانتبينماالماضيالعامفيبالمائةالعشر
سبقالعامفيجراحيةعملية .ا

زرععملياتعددأنالعالميةالصحةمنظمةقررتهماحسب
عضاء العشرةبنسبةزيادةإلىيشيرعملية٤.٦٥٥إلىالبالغا

سبقالعامبعملياتقورنتماإذابالمائة .ا

زرععملياتنسبةأنالعالميةالصحةلمنظمةتقريرحسب
عضاء سبق،العامإلىقياساًبالمائةالعشرةعلىزادتا تمإذا

.جراحيةعملية٤.٦٥٥إجراء

  Sasaniler; miladi üçüncü ve yedinci yüzyıllar
arasında Pers ülkesini yönetmiş bir hanedan olup en
önde gelen hükümdarları arasında II. Şapur ve
adaletiyle ünlü Kisra Anuşirevan vardır.

دعلىاستولتأسرةالساسانيون الثالثالقرنينبينمافارسب
د،بعدوالسابع وكسرىالثانيشابورملوكهاأهمومنالمي

.بعدلهاشتهرالذيأنوشروان

لةالساسانيون دعلىحكمتقدس الثالثالقرنبينفارسب
د،بعدالسابعوالقرن الثانيشابورملوكهاأبرزومنالمي

.بعدلهالمشهورأنوشروانوكسرى

دعلىساسانبنوحكم الثالثالقرنينبينفترةفيفارسب
د،بعدوالسابع لةوهمالمي شابوررجالهاأشهربينيعدس

.بالعدلانفردالذيأنوشروانوكسرىالثاني

دعلىالساسانيونحكم السابعوالقرنالثالثالقرنبينفارسب
د،بعد أنوشروانوكسرىالثانيشابورملوكهممنوامتازالمي

.بالعدلالمتسم

لةالساسانيون دكافةعلىسيطرتهابسطتس بينمافارسب
د،بعدوالسابعالثالثالقرنين شابورملوكهمبينويشتهرالمي
.العادلأنوشروانوكسرىالثاني

40.

A)

B)

C)

D)

E)

41.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Kuzeylilerin Akdeniz'deki korsanlık faaliyetleri ile
Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklayışı ve
gerilemeye yüz tutması, Akdeniz bölgesinde bir çok
şeyi temelinden sarsmıştır.

قرصنةنشاطاتأماموتخاذلهاالعثمانيةالدولةتوقفإن
بيضالبحرفيالشماليين منالكثيراهتزازسببقدالمتوسطا

شياء بيضالبحرمنطقةفيأساسهامنا .المتوسطا

بيضالبحرفيللشماليينالقرصنةنشاطات وتوقفالمتوسطا
مبراطورية الكثيرجذورأزال قدوتراجعهاوميلهاالعثمانيةا

شياءمن بيضالبحرمنطقةفيا .المتوسطا

شياءمنالكثيرتغيّرلقد بيضالبحرمنطقةفيا بعدالمتوسطا
مبراطوريةتوقف فعالياتازديادنتيجةوتراجعهاالعثمانيةا

بيضالبحرفيللشماليينالقرصنة .المتوسطا

بيضالبحرفيللشماليينالقرصنةنشاطات وتوقفالمتوسطا
مبراطورية الكثيرأساسععززقدللتراجعوميلهاالعثمانيةا

مورمن بيضالبحرمنطقةفيا .المتوسطا

مورمنالكثيرعةعززسببإن بيضالبحرمنطقةفيا ا
مبراطوريةوتدنيتوقفإلىيعودالمتوسط أمامالعثمانيةا
بيضالبحرفيالشماليينالقراصنةفعاليات .المتوسطا

42.

A)

B)

C)

D)

E)
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ميّة،الحضارةتاريخفيمهماًدوراًحّرانصابئةلعب س ا
العباسي،العصرفيبينهم،مننبغأنهالمؤرخينمنعددويؤكد

ثينعنيقلما والمعرفة،العلمفروعمنكثيرفيعالماًث
إذا.إلخ...والتاريخوالرياضياتوالفلسفةوالطبالفلكفيوبخاصة

قليلةفئةإلىبالنسبةسيماو"الكبير"العددهذانبوغأسبابحللنا
مرفينجدكالصابئة،العدد تاريخية،صدفةمجردأومعجزةا
كانواحّرانأهلأنمنها؛نذكرالعوامل،منجملةنتيجةوإنما
القديم،الشرقتاريخإلىبجذورهاتمتدعريقةحضارةورثة

رامية،للحضارةالرئيسيةالمراكزأحدكانتفمدينتهم وارثةا
دنىالشرقحضارات وآشوريةوكنعانيةبابليةمنالقديم؛ا

سكندرفتوحاتبعدحّرانغدتكما.وكلدانية المقدوني،الكبيرا
الجغرافيالموقعأنذلكإلىويضاف.اليونانيةالثقافةمراكزأحد

فحسب،والغربالشرقلمتاجرعالميةسوقاًمنهايجعللمللمدينة،
دنىالشرقحضاراتبينوالتفاعلللحوارساحةوإنما القديما

قصىوالشرقفارسوحضارات اليونانوحضاراتناحيةمنا
حّرانمدينةحظيتكما.أخرىناحيةمنوالبيزنطيينوالرومان

ميةالعربيةالفتوحاتبعدكبيرةبمكانة س الخليفةاتّخذهافقد.ا
موي عهدفيإليهاانتقلكما.لدولتهعاصمةًمحمدبنمروانا
قبلكانالذي"التعليممجلس"علىالمتوكلالعباسيالخليفة

الخلفاءوتشجيعباحترامالصابئةعلماءوحظي.أنطاكيةفيذلك
مراء العباسيةالدولةوفّرتهبماالصابئةوأفاد.المسلمينوا

والمعرفةبالعلمللنهوضومؤسساتمراكزمنوالباحثينللعلماء
الورقومصانعالفلكيةوالمراصد"الحكمةبيت"مثل

.وغيرهاوالمستشفيات

ّمننستنتج العصرفيحّرانصابئةمنكبيرعددنبوغأنالن
----.العباسي

التاريخطوالمثيلهامشاهدةيمكنمعجزةيعتبر

أحياناًحدوثهايمكنتاريخيةصدفةمجردإهوما

ذلكسببتالتيالعواملمنلجملةنتيجةإهوما

انمدينةأنإلىيعود ّ اليونانيةللحضارةمهداًكانتح

انصابئةأنإلىيعود ّ سكندرفتوحاتفيشاركواح ا

 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

،قراءةبعد ّ ----.قلناماإذانخطئالن

إلىجذورهاتمتدعريقةحضارةورثةكانواحّرانمدينةأهلإن
قديمتاريخ

فتوحاتبعداليونانيةالثقافةمراكزأحدغدتحّرانمدينةإن
سكندر المقدونيا

حضاراتبينوالتفاعلللحوارساحةكانتحّرانمدينةإن
خرىوالحضاراتالشرق ا

العربيةالفتوحاتبعدهامةبمكانةحظيتقدحّرانمدينةإن
مية س ا

موقعهابسببكبيرةتجاريةسوقاًسوىتكنلمحّرانمدينةإن
الجغرافي

ّمننفهم انمدينةأنالن ّ ----.ح

مويالخليفةباهتمامحظيتقد إليهاونقلمحمدبنمروانا
التعليممجلس

علىالمتوكلالعباسيالخليفةمنكبيرباهتمامتحظلم

هاماًدوراًتلعبأنعلىيساعدهاجغرافيبموقعتتمتعتكنلم
آنذاك

مويةالدولةعاصمةأصبحتقد خلفائهامنخليفةعهدفيا

ميةالعربيةالفتوحاتبعدإحضارياًمركزاًتكنلم س ا

ّمننستنبط انصابئةأنالن ّ ----.ح

ومؤسساتمراكزمنللعلماءالعباسيةالدولةوفرتهممااستفادوا
بالعلمللنهوض

مويةالعباسيةالدولةخلفاءاهتمامينالوالم أسسواولكنهموا
فلكيةومراصدعلميةمراكز

سكندرفتوحاتفيالمشاركينمنالعددقليلةفئةكانوا ا
المقدوني

ذلكيؤكدكماالحضارة،تاريخفيدورأيلديهميكنلم
المؤرخينمعظم

ممبنتهبماتأثروا بيتمثلالعلميةالمؤسساتمنالسابقةا
الحكمة

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)

46.

A)

B)

C)

D)

E)
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عالمإلىالسينماعالممنانتقلالذيالوثائقيالفيلميزال
نترنت،عالمإلىإضافةالفضائيةللقنواتثريّةًمادةًالتلفزيون ا

الوثائقيالفيلمعالمدخولإلىالمواهبأصحابمنالكثيريندعت
فيالصورةإن.قبُلمنكانكمامعضلةإنتاجهتكلفةتعدلمالذي
م،اللغةهيالوثائقيالفيلم ولىالتعبيروأداةا يؤسسالتيا
الفيلمفيالبصريةفاللغة.التنفيذمحلالعملالفيلمصانععليها

متكامل،سيناريولبناءالفقريوالعمودالعملمحورتعدالوثائقي
منالوجدانفيوتأثيراًثباتاًوأكثروأثرىأوقعبالصورةفالتعبير

وينصح.الصوتيةوالمؤثراتالتصويريةوالموسيقىالمفردات
مصانعيقدمهفيلمكلبأنالفنهذافيالمتخصصون ف أنبدا

صانعفقناعاتالموضوع،عنذهنيوتصورمافكرةتسبقه
م ف لمنجلياًتظهرا لغةفيوأيضاًالمكتوبالنصخ

مصانعرؤيةإليناتنقلالتيالصورة ف مكوناتهابكلفالصورة.ا
كسسوارالديكورمن ضاءةوا مادةتقدمالبشري،والعنصروا

.إغفالهايمكننفسيةوتأثيراتمعلوماتية

هالمقالعنواننحددأنيمكنهل ؟----أع

وشروطهوثائقيفيلمإعدادكـ

العاديوالفيلمالوثائقيالفيلمبينالفرقكـ

للمجتمعالوثائقيالفيلمفائدةكـ

مفيالرغبةتناقصأسبابكـ ف الوثائقيةا

وتكاليفهالوثائقيالفيلمكـ

مإعدادأنيبدو  ----.وثائقيةأف

تقنيةتطوراتبعدوتيسرسهل

ًليس الموضوعاتقلةبسببيبدوكماسه

حاذقينأجانبفنانينإلىيحتاج

ًيكونيكاد الناسإقباللقلةمستحي

السابقفيأكثرماديةمبالغيقتضيكان 

 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

A)

B)

C)

D)

E)

48.

A)

B)

C)

D)

E)

ّنالتيالعناصرأهممن ----.الوثائقيالفيلمتح

سن بهوالتعريفالدعايةُ

تاماًاستعداداًالفيلملتسجيلالممثليناستعداد

الموضوععنتعبرالتيالصورة

ُخرج يختارهالهجةأولغةتحديد ال

الفيلملتسجيليصلحمناسبمناخ

----.جودةذيوثائقيفيلمعداد

الذهنيوالتصورالفكريولدهماعلىيعتمدأنيجب

غنياءِبلمنكبيرتمويلمنبد ا

ُخرجينتظر غيرهيسبقهلمموضوعختيارأحياناًال

ونتائجهاالسياسةعنبعيداًيكونأنيجب

العلميةالخبرة ذوياستشارةمنبد

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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صابةاحتمالتقللالسمنةأنحديثبحثأظهر الخرفبمرضا
بحاثوأدقأكبرالبحثهذاويعد"ألزهايمر" قةبشأنا بينالع

إذمفاجئة،كانتالنتائجإنالباحثونوقال.الخرفومرضالسمنة
البحثهذاوأظهر.المتداولةالصحيحةالمعلوماتمعتتناقضأنها

صابةعرضةأكثرالنحفاءأنبريطاني،مليونينحوشملالذي ل
الخرفمكافحةمجالفيالعاملةالجمعياتزالتوما.بالمرض

متناعتنصح الرياضية،التمارينعلىوالمداومةالتدخينعنبا
المتاعبأبرزأحدالخرفويُعتبر.متوازنغذائينظامواتباع

جيُكتشفولم.المعاصرةالصحية نحتىللمرضع كانوإن.ا
هذهلكنصحي،حياةنمطعلىالحفاظلمواجهتهالنصائحأهممن

معهدمنباحثينالفريقويضم.خاطئةتكونربّماالنصيحة
مراض"أوكسون" جللصحةلندنوكليةالوبائية،ل والع

ستوائي تالفريقوحلل.ا شخصمليونيلنحوالطبيةالسج
احتماللديهميزيدالنحفاءأنالبحثوأظهر.عاما٥٥ًأعمارهم
صابة وزانبأصحابمقارنة،%٣٩بنسبةبالخرفا .الصحيةا

بينما%١٨إلىلتصلإصابتهمفتقلالزائدالوزنأصحابأما
النتائجإنالبحثقائدوقال.للبدناءبالنسبة%٢٤إلىالنسبةتصل
مرفيأجريتالتيالدراساتأغلبتناقضوهيمفاجئة،كانت ا

الحجمحيثمنالسابقةالدراساتكلتفوقدراستهموإنقبل،من
.والدقة

----.إننقولأنيمكنالنصفيوردحسبما

صابةاحتماللديهميزيدالبدناء عدمحالةفيالخرفبمرضا
التدخينعنامتناعهم

الدراساتمنأفضلليستالبحثفريقأجراهاالتيالدراسة
والحجمالدقةحيثمنالسابقة

تحللالبحثفريق التوصلدونشخصلمليونيالطبيةالسج
ملموسةنتائجإلى

مراضمنالخرفمرض إلىالتوصليتمولمالمعاصرةا
جاكتشاف حالياًلهع

صابة للذينالوزنبازدياد%٢٤بنسبةتزدادبالخرفا
عاما٥٥ًأعمارهمتجاوزت

 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

----.البحثفريقأنيبدو

قةوجودتُظهرنتائجإلىتوصل صابةواحتمالالوزنبينع ا
الخرفبمرض

قةلكشفملموسةنتائجإلىالتوصلفيأخفق السمنةبينالع
الخرفومرض

تحلل المصابينمنشخصمليونييقاربماسج
السمنةبأمراض

التوصلتممامعتتفقنهاإليهاتوصلالتيبالنتائجيُفاجألم
خرينقبلمنإليه ا

بمرضإصابةأقلعاما٥٥ًأعمارهمتجاوزتالذينأنأثبت
خرينأسوةالخرف با

----.أنالنصمننفهم

صابةاحتمال قةأيلهليسالخرفبمرضا بالوزنع

صابةاحتمال الوزنبازدياديقلالخرفبمرضا

السابقةالمعلوماتتؤيدالباحثونإليهاتوصلالتيالمعلومات

متناع صابةيزيدالرياضةممارسةمعالتدخينعنا ا
بالمرض

سبابأحدهيالسمنة صابةالرئيسةا الخرفبمرضل

ختياراتأي فريقإليهاتوصلالتيالنتائجإليهاتشيرالتاليةا
؟البحث

صابةعرضةأقلالبدناء .النحفاءمعبالمقارنةالخرفبمرضل

صابةنسبة بينخاصةالوزنبازديادتزدادالخرفبمرضا
.المعّمرين

ّالتيالنتائج ّمامعتتناقضإليهاالتوصلت منإليهالتوصلت
.قبل

معبالمقارنةدقيقةغيركانتالبحثفريقأجراهاالتيالدراسات
.السابقةالدراسات

احتمالمنيقللالرياضةممارسةمعمتوازنغذائينظاماتباع
صابة .بالخرفا

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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ستاذأناعتقدتعندمانفسيحسدتلقد فيمديريمحمودا
هوكونهوتفاهم،بحرصيعاملنيوأنهالعائلي،وضعييقدرالعمل
يقدرأنيمكنهشخصفهو.عاملةامرأةوزوجتهسرة،أباًأيضاً

ولديهاأماًكانتإنالعاملةالمرأةلهاتتعرضالتيالضغوطات
ستاذبدأفمؤخراً!!حدثماذاأدريصغار،أطفال محمودا

مرتببدونإجازةأطلبناضطررتوقدإجازاتي،يرفض
قد.الراتبإلىالحاجةأمسفيأننيمعالصغير،طفليلرعاية
للحضانة؟طفليآخذأوبمربيةأستعينلماذاالبعضيتساءل

مورهذهكل.بذلكتسمحلنالبيتميزانيةأنالمشكلة،ولكن ا
ستاذمعناقشتها .غياباتيكثرةحولخاصاجتماعفيمحمودا
ًالوضعلهشرحت نولكنهكام بأنيذكرته.التفاهميريدا
الحملبأنوأعترفأعوام،أربعةمنذالشركةهذهفيموظفة

دة خر،تلوالواحدبطفلين،والو ومواظبتيأدائيعلىأثرقدا
لماذا.ومعطاءةلعمليمخلصةالوقتنفسفيولكنيالعمل،على

نيتناسى الملفاتمعيآخذكنتكثيرةأحيانفيأنيكيفا
موهبتيعلىأثنىمرةمنكمالمنزل؟فينفذهاوالتصاميم

العديدلهمأجذبأناستطعتأنبعدالجرافيكتصاميمفيوأدائي
.والشركاتالزبائنمن

----.وضعهايقدرمديرهايكونأنالعاملةتوقعت

زمةنفسيعيشأنهلسبب العملفيا

يامفينه خيرةا إجازاتهايقبلبدأا

الشركةدخلزيادةفييساهمكاننه

صغارأطفاللهاللبيتمتفرغةامرأةلكونها

ً عاملةمرأةوزوجاًأباًلكونهنظر

 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

A)

B)

C)

D)

E)

----.يكونأنمديرهامنالعاملةطلبت

وضعهامعوتعاطفاًتفاهماًأكثر

قاتتحسينفيالوسيط سريةالع ا

ً العملفيالخاصةشؤونهافيمتدخ

التصاميممنهيبهتقومبماالقائم

التصاميمفيوأدائهاموهبتهاعلىيثنيمن

النص؟فيالمذكورةالعاملةاعتباريمكنكيف

.مديرهاأجلمنبنفسهاتضحيامرأةأنها

.سنواتأربعمنذالمواظبةفيتتهاونأنها

.العملأداءأثناءحقهعملهاتعطيأنها

ستغناءتريدأنها .الشركةفيالخدماتعنا

دةتنتهزأنها .للترقيفرصةبطفلينالو

ساسيةالمشكلةهيما النص؟حولهايدورالتيا

.الخاصالقطاعفيالعاملينرواتبارتفاع

سريةالشركةفيجرافيكمصممةمعاناة .ا

.العملعلىالمواظبةفيالعاملةرغبةقبولعدم

جازةالسماحعدم .عاملةمرأةبا

.مربيةلديهاكانتإذاالمرضعةللمرأةتسهيلأيتقديمعدم

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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جيةتقنيةهناك جواعدةع وراملع منضرراًأقلبأشعةا
شعة المعالجة"اسمعليهايطلقالتقليدية،السينيةا

تستخدم؟وكيفبالبروتوناتالمعالجةهيفما".بالبروتونات
أشعةتستخدموكما.موجبةشحنةتحملذراتهيالبروتونات

جإكس وراممنكللع استخدامالممكنومنوالخبيثة،الحميدةا
وراملمعالجةالبروتوناتمنشعاع ليسإذنفسها،بالطريقةا

أنباستثناءوالبروتوناتإكسأشعةبينكبيربيولوجيفرقثمة
تخرجوبالورمتصطدمعندماشحناتهامعظمتطلقالبروتونات

نسجةإلىإضافيةجرعاتمنها ميزةيمثلمما،المجاورةا
جية تتركزحيثإكس،بأشعةالتقليديةالمعالجةعلىكبرىع
شعاعيةالجرعة نسجةإصابةاجتنابويتمالورمعلىكلهاا ا
ذىالسليمة لذلكونتيجة.إكسبأشعةالمعالجةفييحدثكمابا

الورم،نحوأكبرإشعاعيةجرعةيوجهأنالمعالجللطبيبيمكن
ثارمنالتقليلمع هذاويكتسب.نفسهالوقتفيالمرغوبةغيرا

طفالمعالجةفيخاصةأهمية أنسجتهمتعرضيقللذلكنا
شعةالنامية .الضارةل

----.بالبروتوناتالمعالجة

شعةالمعالجةضررمنأقلضررها التركيزيتملذلكالسينيةبا
عليها

شعةالمعالجةمثل الضرركثيرةالسينيةبا

شعةضررمنأكثرضررها استعمالهاُتَركولذلكالسينيةا

طباءيهتملذلكقطعياًلهاضرر معالجةفيباستعمالهاا
مراض ا

شعةالمعالجةمثلقليلضررها هتمامسيتملذلكالسينيةبا ا
بها

 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

وراممعالجةيمكن ----.بالبروتوناتوالحميدةالخبيثة ا

إكسأشعةوبينبينهاكبيرالبيولوجيالفرقن

إكسأشعةعملعملهافيتشبهنها

بالورمتصطدمعندماشحناتهاكلتطلقنها

ً بكثرةموجودةغيرإكسأشعةلكوننظر

الورمعلىشحناتتطلقإكسأشعةن

----.أنالقطعةمننفهم

نسجة تتجنبالبروتوناتمثلمثلهاإكسبأشعةالمعالجة ا
المجاورة

جيةميزةلهاإكسبأشعةالمعالجة البروتوناتمنأكبرع

شعاعيةالجرعة فقطالورمعلىتتركزإكسأشعةفيا

شعاعيةالجرعة ذىتسبببالبروتوناتالكبيرةا نسجةا ل
المجاورة

نسجةتصيببأنهاتتميزبالبروتوناتالمعالجة المجاورةا
للورم

حظ ----.أنالقطعةحسبن

ثارمنالتقليل شعةالمرغوبةغيرا طفالعندإيكونل ا

بالبروتوناتالمعالجةحيثمنانتفاعاًأكثرهمالكبار

طفالعندإكسأشعةاستعمال  الناميةأنسجتهمإصابةمنيقللا

طفالعندبالبروتوناتتستعملالمعالجة ناميةأنسجتهمنا

يتعلقفيماكبيرةأهميةذاتبالبروتوناتالمعالجة
طفالبمعالجة خاصةا

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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:مريم

هكذا؟غاضبةأنتلماذا-

:جميلة

.عندناالعطلةلقضاءأسرتهمعالخارجمنابنيجاءلقد-

:مريم

.تغضبيأنتفرحيأنعليكيجبللغضب،سببهذاوهل-

:جميلة

-----

:مريم

دبوقليالتفكيرعديماأنهماأعتقدولكنتؤاخذيني،- .ا

وأناسيءطبعهاابنيزوجةولكنطبعاً،مفرحشيءهذا
.أحبها

يتركانوهماليرتاحا،حضراوزوجتهابنيولكنأفرح،طبعاً
.ليالبيتأعمالجميع

.البيتأعمالفي يساعدانيأنيريداننهمايضايقنيهذا

.أيضاًالبيتوعلىعلييصرفابنين،بالتأكيد

.البيتخارجكثيراًيعملولكنهمعيابنييبقىأنأحبطبعاً

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

63.

A)

B)

C)

D)

E)

ح  :ص

متحاناتمستعدةبأنكأعتقد- .قريباًستبدأالتيالنهائيةل

:زينب

-----

ح :ص

ضمنستكونينبأنكأظنوكنتالمتفوقينالطلبةمنأنت-
ولىالدفعة مكالمتخرجينمنا .ظنّيخيّبقدهذاوك

:زينب

منأتمكنلمولذلكدراستيأعاقتصعبةبظروفمررتلقد-
.العامهذاأتخّرجلنوربّماكلّهاالدروسمذاكرة

ّأجتازوسوفالمتفوقينالطلبةمنأناتعلمكما متحاناتك ا
.جيدةوبدرجة

متحاناتمستعدةأنا ّهاالدروسأجتازوسوفعادةًل دونك
.شكأوريبة

متحاناتجتيازوسعيفيماأبذلوسوفكثيراًذاكرتلقد ا
.وبتفوق

ّيأقولأنأستطيع فيماسأبذلولكنيمستعدةإ
.الدروسبعضجتيازوسعي

نمستعدةلست هذهفيللتفوقوأثابرثابرتولكنيا
متحانات .كلّهاا

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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:عادل

يعقوبيان؟عمارةروايةقرأتهل-

:هيثم

.أيضاًعنهاالمنقولالفيلموشاهدتقرأتهانعم،-

:عادل

-----

:هيثم

.طفيفةولكنهاجديدة،مشاهدحظتأيضاًأنانعم،-

.بهيلتزمولمالنصعنخرجالمخرجإنيقولون

اجتماعية؟مثلهاجديدةروايةلكاتبهاصدرتهل

الفيلم؟ وأحداثالروايةأحداثبينفرقأيحظتهل

.تامةبدقةوشاهدتهاإحلقةتفتنيلمبصراحةأنا

الرواية؟أمالفيلممشاهد:الناسنفوسفيأثراًأكثرأيهما

65.

A)

B)

C)

D)

E)

:نعيمة 

بجحا؟سمعتهل-

:محمد

صلتركيإنهالرومي،جحانصرالدينبالشيخسمعتنعم،- ا
ناضولمن .ا

:نعيمة

-----

:محمد

.وموطنهنسبهعنقوليصحةعلىيدلماهذا-

.بيدهويحتطبأرضهيحرثزاهداًكانإنهيقال

.الخطابةوليحتىفيهاوبرعالدينيةالعلومتلقىإنهيقال

مثالالنوادرأسلوبفيبالموعظةيأتيواعظاًكانإنهيقال .وا

ده،أنقذتوساطتهإنيقال ناضول،ب .تيمورلنكظلممنا

ثجهاتهأماهائل،قفلقبرهبابعلىيوجدإنهيقال .فخاليةالث

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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:الزوجة 

عزيزي؟ياعطلةفيسنذهبمتى-

:الزوج

.حبيبتيياأيامبضعةبعد-

:الزوجة

مهذاقلتولكنك- .أيضاًأسبوعينقبلالك

:الزوج

-----

:الزوجة

عمالطلبعنيتوقفلنفالمديرأبداًنذهبلنإذن- .ا

طريقةنجدأنويجبترين،كماسهلةالحياةليستأفعل،ماذا
.عليهاللتحايل

تنهيأنيمكنهاوجداً،كثيرةالسكرتيرةفأعمالأفعل،ماذا
.بسرعةأعمالها

الدوامعنالتأخريحبونومزعجون،المدراءكلأفعل،ماذا
.يومكلصباح

عمالويتركزوجتهمعيخرجفالمديرأفعل،ماذا المهمةا
.لمساعده

والمفصلة،التقاريربعضكتابةمنيطلبالمديرأفعل،ماذا
.بسرعةإنجازهايمكن

67.

A)

B)

C)

D)

E)

البشريالعنصردونبلدفيالتنميةتتحققأنالمستحيلمن
.جيداًالمتعلم

ودونهاجيداًالمتعلمةالبشريةالعناصرعلىيتوقفالدولنمّو
.التنميةتحقيقيمكن

العناصرأخذدونبلدفيالتنميةتحقيقانتظارالصعبمن
عتباربعينالمتعلمةالبشرية .ا

دتخلفتكلماأنهالبديهيمن تراجعالتنميةتحقيقفيوفشلتالب
.فيهاالتعليممستوى

ارتباطاًمرتبطةبلدفيالمتعلمةالعاملةالقوىأنبهالمسلممن
.فيهالتعليمبمستوى

قتصاديةالتنميةحيثمنالدولتتقدمأنالمستحيلمن دونا
عتناء .فيهاالعاملةبالقوىا

محمنملمحأيمنتخلوتكادأستراليافيالداخليةالمناطق م
نسانيةالحياة .الحديثةا

أستراليامناطقفيمتحضربشريأثرعلىنعثرنكاد
.الداخلية

هادئةووعورتها،خشونتهارغمأستراليا،فيالداخليةالمناطق
.نزيهة

منخاليةأماكنمنأستراليامنالوسطىالمناطقتتألف
.والحداثةالحضارة

حياءمننوعأستراليافيالداخليةالمناطقفييوجديكاد .ا

منعاريةتكونأنأستراليافيالداخليةالمناطقمعظمكادت
.والسكانالمدن

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

68.

A)

B)

C)

D)

E)

69.

A)

B)

C)

D)

E)
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.بنفسهنفسهثقفبلالعليا،المعاهدوالجامعاتيدخللم

.الموفورعلمهعلىتعتمدبذاتهواعتزازهبنفسهثقتهكانت

ْلم ِ .نفسهبتربيةيقملمكماالتعليموالدراسةعلىيُْق

.نفسهتثقيفإلىإضافةوالمعاهدالجامعاتتجاربمناستفاد

.التربويةالمؤسساتفيتعليمتلقيدونبجهودهوتعلمنفسهأدب

.العاليالتعليمينقصهكانأنهإمتعلماًمثقفاًكونهرغم

الرفيقإلىأفريقيابشاعرالملقبالفيتوري محمدانتقللقد
على .عشاقهقلوبفيغصةوتركا

مخلقاًأفريقيابشاعرالمعروفالفيتوريمحمدتوفيلقد
.محبيهقلوبفيكبيراًألماً

انتقلأنبعدالفيتوري،محمدأفريقياشاعرمقامارتفعلقد
.يحبونهكانواالذينإلى

فريقيالشاعرماتلقد منكثيرعشقهأنبعدالفيتوريمحمدا
.بأشعارهغاصينالناس

لدىغصةإلىرفاقهمعالفيتوريمحمدالشاعرتحوللقد
.أفريقيافيالمحبين

غصةليتركالرفاقأعلىإلىالفيتوريمحمدالشاعرذهبلقد
.أفريقيافيمحبيهقلوبفي

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)

نتخاباتأثناء٢٠٠٩العامففي---- وروبية،ا نسبةبلغتا
متناع التيسلوفاكيافيسيماالمائة،في٥٧التصويتعنا
منالمائةفي٨٠منأكثرتغيّبمعالقياسيالرقمسجلت

قتراعصناديقعنالناخبين تدنتاللذانالوحيدانوالبَلََداِن.ا
متناعنسبةفيهما كاناالمائةفيالعشرةعتبةدونماإلىا
.إلزاميالتصويتإنحيثولوكسمبورغبلجيكا

نتخاباتمقاطعةنتوقع ضرابأوا التصويت،عنا

حظمن نتخاباتفيالمشاركةأنالم تتزايد،ا

تحاددولسكانتراجع وروبيا نتخاب،عنا ا

نتخاباتفيالمشاركةقلةسببهوما المحلية؟ا

نتخاباتالمواطنيناهتماممنبد العامة،با

ًبطوطةابنرحلةكانتلقد الحضاراتلحوارصادقةصورةفع
والتعايشبمشاهدتهاهواستمتعأنبعد----الوسيطالعصرفي

ثةزهاءمعها ذلكعنيعوقوكأنهيبدوممابالرغمعقودث
تصال ِلمإذ.ا فحسب،الطويلةالمسافاتبقطعالرحالةيكت

تهفيتعايشبل تجاوزتطويلةلمدةالناسمعرح
.أحياناًالسنين

فيالقضاءمارسولكنهواحد،مكانفيليسقاضياًعملحيث
متعددة،أماكن

فهلالقضاء،مهنةبينهامنترحالهفيمهنةمنأكثرامتهنحيث
ستمتاعوقتللقاضي طرب؟أوبزمرل

أخرىعوالممعلنعيشفرصةيعطيناأنالرحالةاستطاعحيث
عنا،بعيدةكانت

كماالجد،قمةفيكانبلوالطرب،اللعبليسترحالههدف
ّأنهكتابهفيذكر الظلمات،أرضإلىالذهابيو

الرحلة،حولالكتببتأليفقامبلبالمحاضراتيكتفلم
ًوقتاًوصرف ذلك،علىجداًطوي

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

72.

A)

B)

C)

D)

E)

73.

A)

B)

C)

D)

E)
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ملغتهمغيربلغةالكتابةإلىُكتّابنابعضتدفعأسبابهناك .ا
نية،أجنبيةلغةكانتإذا ً،ف فمنالغالبلغةأوالتفوقلغةمث

بدافعببساطةذلكيكونقدأو----إليهايلجأواأنالبديهي
م ستس قوىللغةا يكونأنالمؤسفومن.لهاوالخضوعا

ملغتهميجهلونكتابفينا .بهاالكتابةعلىيقدرونوا

جانبمحاكاةهذاوليس لغتنا،علىلغتهموتفضيلا

خرفهمإلىنصلأنيمكن بلغتنا،يتحدثحينإتامبشكلا

جنبيةاللغةعليهُرضتنه ستعمار،بحكما ا

سرعالطريقأمامهملتفتح العالمية،الشهرةنحوا

والطباع،المزايامنيملكهماإلىوينتبهالعبوديةقيودفيكسر

لحاديةالنظرةتواجه تعدةا تإشكا حيزفيتضعهاومعض
هذهضمنومن.والتعليلالتفسيرعلىالقدرةوعدمالضعف

ت نسانيةالمعضلةالعظام،المعض .وتفريعاتهاتشّعباتهابكلا
ستاذعبّروقد هذهعنكتاباتهأغلبفيالمسيريالوهابعبدا

نسان"بلفظإياهامسمياًالمعضلة ----".المتجاوزا

نسانبهويعني سلوكهتعليلواستحالمادتهحدودتجاوزالذيا
ًوفكره .صرفاًمادياًتعلي

تعلىالضوءليسلطالمقالهذاكانالمنطلقهذاومن العض
.تدليكهاوطريقةالتحتية

نسان،أصلفيمعطياتبهتنظمنظاملهافالحياة التباينوماا
صلفيتكاملإالناسبين .ا

نسانيجريأنجداًالمستغربومن وراءالعولمةعصرفيا
نسانيةالقيم .النبيلةا

عامراًيكونأنبدالنفس مكونإليهيرمزبماالوفاءأنكما
.المشاعروأصدقبأنبل

74.

A)

B)

C)

D)

E)

75.

A)

B)

C)

D)

E)

(I)يدعلىعشرالتاسعالقرنأواخرتركيافيالمتحفيالنشاطبدأ
بعدملموساًتقدماًوشهد(II)بك،حمديعثمانوالمتحفيالرسام
ن ناضوللحضاراتأنقرةمتحفأما(III).الجمهوريةإع فقدا

إلىذلكويعود(IV).أوروبيمتحفأفضلجائزة١٩٩٧عامنال
هما ودراسةبحثعمالواسعاهتماممنأتاتوركأو

وإنشاءإقامةوتوسيع(V)الثقافية،تركيامكوناتواستكشاف
دربوعفيالمتاحف .الب

I II III IV V

( I)أنفسالعلمرأيتلمافإني:كتابهمقدمةفيالمؤلفقال
ولزمتللروايةفاغتربت(II).تجارةأفضلطلبهأنأيقنتبضاعة،
ذهنيوشغلتجمعه،فينفسيأعملتثمللدراية،العلماء
الناس،طبقاتكافةبينأخيراً،العلم،ونشرت(III).بحفظه

رفيعهوأحرزتخطيرهحويتحتى(IV).وعوامهمخواصهم
عمنبالكتمانُصنتهثم(V).غامضهوعلمتدقيقهوعرفت

ذاعةعنونزهتهمقدارهيعرف  .مكانهيجهلمنعندا

I II III IV V

( I)٣٠أنإلىلهادراسةفيالعالميةالصحةمنظمةأشارت%
أوالمريضةالمبانيهذهونسبة(II).مريضةالعالمفيالمبانيمن

حتىمكانوهناك(III).ازديادفيالمرضإلىطريقهافيالتي
مراض ضافةالنفسيةل مراضوالحساسيةالصداعإلىبا وا
مراضوتسبب(IV).كالسرطانالخطيرة رداءةبسببلساكنيهاا

مراضهذهتتفاوتوقد(V).الداخليةبيئتها أحصاهاالتيا
.مرضاًالخمسينيتجاوزبماالمجالهذافيالخبراء

I II III IV V

 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

76.

A) B) C) D) E)

77.

A) B) C) D) E)

78.

A) B) C) D) E)
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(I)بيض،العروسثوببارتداءتحلمفتاةكل يداعبحلماًويبقىا
حصائياتوتشير(II).مخيلتها الشاباتبينالزواجنسبةأنإلىا
ئي إلىعاممنتتراجعسنة٢٥-١٨بينماأعمارهنتتراوحال

فساتينالمصممونأبدعولطالما(III).للزواجاستعدادهنلعدمآخر
لالبعضولكنلجمالها،خرافيةزفاف ّ بتعادف المألوفعنا

فستانأطولتطلّبحيث(IV)الصينفيكماالتقليديةوالفساتين
٤٠،٠٠٠إلىوصلتوتكاليفهعداده،شهراًالعالمفيزفاف
عالميقياسيغينيسرقمحرازالصانعونيطمحإذ(V).يوان
.العالمفيزفاففستانطولجديد

I II III IV V

( I)طفاليتسبب حيانمنكثيرفيا زعاج،الضّجةبإثارةا وا
هليرضيبتصّرفيقومونربماأو بيلجأو(II).ا مأوا ا

علىوللسيطرةالخطأهذاتكرارمنمنعاًالعقابسلوبأحياناً
نفسيّةتبعاتثّمةّنالحّل،ليسالضربلكنو(III).الوضع

إلىيتحّولويجعلهالكبر،فيمعهالطفلسيحملهاوتراكمات
نترنتعصروفي(IV).العنف يمكنهمحيثوالتكنولوجياا

ع طّ سرتعاملكيفيةعنمعلوماتعلىا أطفالهممعالغربيّةا
ئمة،بيئةفي (V).بأطفالنانفعلهفيماواقعييننكونأنفعلينام

هليحتاج ما ينقلوا كياجتماعيّة،توعيةجلساتإلىحتماًا
وإأبنائهم،إلىنفسيّةأضرارمنأهلهمبهلهمتسبّب
هلعلىنقمةالنتيجةفتكون .تشفىنفسيّةوعقداًا

I II III IV V

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
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YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) 

İLKBAHAR DÖNEMİ (27 MART 2016) 

ARAPÇA 

 

1. B 21. B 41. B 61. E 

2. A 22. E 42. D 62. E 

3. E 23. B 43. C 63. B 

4. D 24. A 44. E 64. D 

5. A 25. D 45. D 65. A 

        

6. C 26. C 46. A 66. D 

7. E 27. D 47. A 67. E 

8. A 28. A 48. E 68. A 

9. D 29. C 49. C 69. A 

10. D 30. A 50. A 70. D 

        

11. C 31. A 51. D 71. A 

12. C 32. E 52. A 72. C 

13. A 33. B 53. B 73. C 

14. B 34. C 54. A 74. D 

15. E 35. A 55. E 75. A 

        

16. A 36. C 56. A 76. C 

17. C 37. D 57. C 77. C 

18. D 38. A 58. D 78. C 

19. A 39. B 59. A 79. B 

20. D 40. A 60. B 80. E 

 

ÖSYM




