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2016-YDS Sonbahar/ARAPÇA ARAPÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

ا----إنهالمتوسطالبحرلحالةبالنسبة ّ الموجفيهويرتفعج
.أمتارربعة

متعاطف مرتبك

مستقر برودة

مضطرب

إلىالدولةفانقسمتالعباسيةالدولةضعفإلى----أدىلقد
ت .دوي

العصبياتتنازع العشائرمسالمة

جتماعيةالمشاكل ا الحوارنتيجة

قتصاديالنمو ا

بمعدل----يسجلقدالياباناقتصادأّناليابانيةالحكومةذكرت
قتصاديالتطورظلفي%٢ .ا

انحساراً ً هبوط

ً نمو انكماشاً

ً تراجع

 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)

----ليسفهووفكري،ونفسيجسدينضجإلىبحاجةالزواج
نجابشرعيةوسيلة .عائلةوتكوينل

عبارة مجرد

إ سوى

ضمان

ثالرياضيةالتمارينممارسةإنالعلماءقال أسبوعيامراتث
صابةمخاطر---- كتئابا .با

ّي تن تؤجج

ي ّ تق ّل تق

ّي تر

مستمراًصداعاًأصبحالمدنفيمكلفةغيرومساكنوظائف  ----
.السياسةلرجال

عنالكشف علىالحصول

عنالرغبة علىالوفاق

فيالتحقيق

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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وسطالشرقأنحاءمختلففيعدةلقرون----قداللوززيت ا
جيةقدراتهإلىنظراً .الخارقةالع

اِستعملوا ُستعمل

ُستعملت تعامل

اعتمل

ندلساسمارتبط تلكفي----التيالعربيةالفنونمنبعددا
.العربيالعالمباقيإلىمنهاوانتقلتالمنطقة

سادت استكملت

تحولت توقعت

شهدت

A B C D E

ما----فييكونأنبدومفرحاًالحياةهذهفيشيءكلليس
.يحزن

سروره نفسها

طواياه جوانبها

سعادتها

 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)

تيقومكانمصرفيإقامتهأثناء انتهىوهوعديدةعلميّةبرح
ستقرارإلىإحداهافي العلميةنشاطاتهواصل----دمشق،فيا

.وفاتهحتى

كيما حيث

مما ما

التي

النوعأوص----هماللفهمالملحةالحاجةوهذهالفضولهذا
نساني .الفنوننبلمنإليهوصل----إلىا

من-اللذان الذي-اللتين

ما-اللذين ما-اللتان

ما-اللذان

أطلقهاالتياليونانية"بربروس"كلمةمنمأخوذةبربركلمة
.اليونانيةاللغةتتكلمتكنلم----الشعوبعلىاليونان

الذي التي

تي ال الذين

ئي ال

10.

A) B)

C) D)

E)

  

11.

A) B)

C) D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)
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ثةالجيران----أشخاصسبعةإصابةإلىأيضاًالحريقأدى ث
. الدخانستنشاقهمأطفالمنهم

في من

لـ عن

بـ

----لورقةتلجأمافغالباًالصفحاتثنيتريدوكتاباًتقرأعندما 
مة .عندهتوقفتالذيالمكانعلىع

لـ كـ

بين بـ

من

ّ لقائهمعلىالقضاةمن----أشدالرئيسبأنأعلمكمأنأو
.إليهموالحديث

ً حرص حريصين

ٌ حر ٍ حر

ٍ حري

13.

A) B)

C) D)

E)

  

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

  

في----وبلدهعلىالحفاظأجلمنالمساعيكلالرئيسيبذل
.الراهنةالظروفظل

تفككهعدم نشاءإعادة ا

صفوفهمتوحيد نتكاسةبعد ا

ليسيطر

16.

A) B)

C) D)

E)
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جتماعيالنفسعلمفي السماتمجملأنهاعلىالهويةتَُعرفا
منوالموقفوالسلوكالثقافةمثلغيره،(----17)شخصاًتميزالتي

ًتشكلالشخصيةوالهوية.والجمعية(----18)الذات للتقدمعام
ً نسانأنإلى(----19).للتخلفأوعام يستطيعاجتماعيكائنا

خرين،وتعاونوجوددونالعيش تميزالتاريخبدايةفمنذا
نسان يستطيعو.البقاءفييستمركي(----20)بالعملا
تميزهوحتىبمفرده،وينتجيعيشأنقدراتهبلغت(----21)شخص
خرينوجوديتطلب .ا

على في

عن مع

أو

العقلية الفردية

الفكرية الحالية

الهوية

ً ق انط ً علم

ً مث ً نظر

ً عم

 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)

  

الحيوي البشري

نساني ا الجماعي

الفكري

حتى إذا

رغم مهما

كي

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)
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ًيستشيرالرئيسكان التفاصيلفيويدخلويُنصتوكثيراًطوي
مور(----22)و دائب،وعملكامل،بشكلوجوههاعلىا
(----24).القرارصاحبوحدههوكانالنهاية،في(----23)
تجديداتهكلورغمشخصياً،حكمهكانالجديدةلتركيباتا

ًفُّصلتقددولتهكانتوتطوراته، ثمتركيباً،وُرّكبتتفصي
أوالداخلمننابعةتكنولمالخارجمنالمجتمععلى(----25)
.منه(----26)

يقلب يستمع

يدقق يفصل

ينظر

ً لذلكوفق ً علىبنا

أنهغير أنهبما

بذاتهقائماً

وبرغم الرغمعلى

أنرغم أنمع

جانبإلى

 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)

  

هدفت حصلت

طرأت طرقت

فرضت

مشتقة يتولد

ناتجاً ً منبثق

ً متوغ

25.

A) B)

C) D)

E)

  

26.

A) B)

C) D)

E)
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فيسنويأساسعلىالمئةفيثمانيننحوارتفعتبعدما----
.٢٠١٤شباط

موسميةغيربعوامليرتبطالغذاءأسعارتضخم

المشكلةهذهحلفييبحثالمركزيالبنكيزال

خارجيةعواملعلىجزئيايعتمدالهندفيالتضخم

لالمئةفيبخمسةمقارنة الماضيالشهرخ

كيةالسلعأسعارتزال سته تنازليامنحىتتخذالهندفيا

ّفينيحميقانونمشروعيناقشفرنسافي ----.منالمو

بأنفسهميفتخرونالذينالمسؤولين

ّاًعملهملمتابعةمديريهمضغوطعدم إلكترون

كتئاب الدوامساعاتفيعملهممزاولةعندا

كتراثقلة ّوائرفيبعملهما ّةال الحكوم

مدرائهمأماموالتغطرسالمكابرة

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

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

نفاق،مترومثلالحديث،العصرتطورات ----.ا

نفاقن احتياجاتناتلبيةعلىقادرةوغيرطويلةا

مظلمةأنفاقوفيبأمانآخرإلىمكانمنالذهابيمكنك

الدولفيعليهمماأكثرمتطورالمتقدمة،الدولفيالمترولكن
النامية

الوقوفمحطاتفيموجودهومابكليتمتعأنللفرديمكن

وراحةأماناوأكثروقتبأسرعتقصدحيثإلىالوصولتمنحك

.رواجاًأكثرالطويلالشعركانإذاما----

لمنالتحديديمكن الموضةخ

الشتاءفصلالموسمكانإن

الفصلهذافيالمرأةننصحنحن

معينموسملهاليسالموضة

يامفي خيرةا بيننانتحدثبدأناا

.غيرهعلىطغىالجاهليالشعراستهواءولكن ----

َُلأنابلالشعر،يعجبني ْ وفنونهالنثرإلىأ

الغزلهوالشعرأغراضمنيعجبنيماأكثر

ّالشعرأغراضأحبوالحماسةالفخر إل

فعلىالعربيالشعرمنحفظتهمازاد عصورهاخت

دبومطالعةالدواوينقراءةفي أنفسنالتثقيففوائدا

29.

A)

B)

C)

D)

E)

  

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)
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لالماضيإلىينظرونوأدباءمفكرونهناك وتقديربإج
----.كبيرين

ففعلهماذاكرتناومنتاريخنامننشطبننا س نريدوا
حداثتلكمعانينتذكرأن والوقائعا

الوراءإلىينظروالنولذاالعمالقةأكتافعلىيقفالماضين
ذلكعنيُبعدهمبغضبإ

فيعائقًافيهيرىالذيالماضيمعبقطيعةيطالبمنهناكن
المستقبلنحوالبشرمسيرة

حداثمفعمةحياةصورالماضيتضاعيففين التاريخيةبا
القيمةوالعلميةالثقافيةوالمعاني

ءِمنالبعضعندالماضين يريدونعّماسوىيعبرهؤ
نُكرانهوحتىبلنسيانهأومعرفته

----.المحتجينضدالقوةاستخدامإلىالحكومةلجوءأدى

للسلطاتالشعبكراهيةتعميقإلى

حنزععلىالوفاقإلى لالس موإح الس

الجانبينترضينتائجإلىالتوصلعلى

فاحتجاجعلى العنفعلىالمتظاهرينآ

جديدةتقشفبإجراءاتالقيامإلى

32.

A)

B)

C)

D)

E)

  

33.

A)

B)

C)

D)

E)

ثاثإلىينظرماغالبا أنغيرعادي،شيءأنهعلىالمنزليا
.----

بكثيرذلكمنأعمقيكونحياتنافيصداه

الكثيرينلدىقيمةذاشيئاًتعتبرالطعاممائدة

ثاثاختيارفييتهاونونالناسمعظم المنزليا

حتقاربعينالمنزلمرافقإلىينظرونالذين ا

المنزلفيالموسيقىإلىتحتاجالزوجيةحياتنا

----.البراويزمنللعديددائماًيحتاجالجديدينالزوجينبيت

زيارتهمأثناءالمهنّؤونبهايأتيالتيالزهورلوضع

المباركةلزيارةيأتيمنلكلعليهاالمشروباتلتقديم

العروسينصورمنوغيرهاالزفافصورلوضع

الزوجيةحياتهمافياحتياجاتمنينقصهمامابهاليشتريا

ستفادة يعيشانهالذيالجديدالجومعالتأقلمفيمنهال

34.

A)

B)

C)

D)

E)

35.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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----.أغراضهويسلبونالطريققطاعيقتلهكاد

لحمايتهالبلدأميرتدخللو

منوعدمالطرقلوعورةالسفراجتنب ا

اللصوصمنجماعةلهجومرحلتهأثناءتعرض

الموتمنليتخلصالفديةعليهعرض

ًرجعثم رأسهمسقطإلىمتوجه

36.

A)

B)

C)

D)

E)

أنفعليناوأدبه،أصولهلهكفنالمسرح،عنالحديثأردناإذا
هيألوانحديثنامننسقط .الشعبيةالم

Tiyatrodan esasları ve edebiyatı olan bir sanat olarak
söz etmek istersek halka yönelik eğlence türlerini bir
kenara bırakmamız gerekir.

Şayet esasları ve edebiyatı olan bir tiyatrodan
konuşacak olsaydık halkı eğlendirmeyi amaçlayan
türleri konu dışı bırakmamız gerekirdi.

Tiyatrodan esasları ve edebiyatı olan bir sanat olarak
bahsederken halkı eğlendirmye yönelik eğlence
türlerini bir kenara bırakmamamız gerekir.

Tiyatrodan söz edecek olsaydık onun, halkı
eğlendirmeyi amaçlayan, esasları ve edebiyatı olan bir
sanat olduğunu belirtmemiz gerekecekti.

Tiyatroda yeniliği hedefliyorsak esasları ve edebiyatı
olan ve halkı eğlendirmeyi amaçlayan tiyatroyu
gündemimize almamız gerekirdi.

 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)

Diğer sayfaya geçiniz.8
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ياتمفتشوأجراهادراسةحسب  مريكيةالمتحدةالو الطاقةأنا
نهرمجرىعلىأنشئالذيالموصلسديؤمنهاالتيالكهربائية

.منزلألف٦٧٥حاجةتغطّيدجلة

Amerika Birleşik Devletleri müfettişleri, Musul'daki 675
bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için Dicle
Nehri üzerinde kurulacak bir elektrik santralinin
maliyetini hesapladılar.

Amerika Birleşik Devletleri müfettişlerinin yaptığı bir
araştırmaya göre, Dicle Nehri üzerine kurulmuş olan
Musul Barajı'nın sağladığı elektrik enerjisi, 675 bin evin
ihtiyacını karşılamaktadır.

Yapılan bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik
Devletleri müfettişlerinin denetiminde Dicle Nehri
üzerinde kurulmuş olan Musul Barajı'nın 675 bin eve
yetecek miktarda elektrik ürettiği saptandı.

Amerika Birleşik Devletleri müfettişlerinin yaptığı bir
araştırmaya göre, Musul'da 675 bin evin elektrik
ihtiyacını karşılamak için Dicle Nehri üzerinde bir
elektrik santrali kurulması yeterli olacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri müfettişlerinin yaptığı bir
araştırmaya göre Dicle Nehri üzerinde kurulmuş olan
elektrik santrali, Musul'da bulunan 675 bin evin
ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşacaktır.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

  

أطباءعدةأفريقياغربإلىسترسلأنهاأوروبيةدولأعلنت
يبووباءتفشيبعدوممرضاتمتخصصين خطرةبصورةا

.ونيجيرياوليبيرياوغينياسيراليونمنكلفي

Bazı Avrupa ülkeleri, Sierra Leone, Gine, Liberya ve
Nijerya'da Ebola hastalığının tehlikeli bir şekilde
yayılması üzerine, Batı Afrika'ya çok sayıda uzman
doktor ve hemşire göndereceklerini açıkladılar.

Ebola hastalığının tehlikeli boyutlara varması üzerine
bazı Avrupa ülkeleri, çok sayıda uzman doktor ve
hemşirenin, başta Sierra Leone, Gine, Liberya ve
Nijerya olmak üzere Batı Afrika'ya gönderileceğini
açıkladılar.

Ebola hastalığının Sierra Leone, Gine, Liberya ve
Nijerya'da tehlikeli bir şekilde yayılması üzerine çok
sayıda Avrupalı uzman doktor ve hemşirenin Batı
Afrika'ya gönderileceği açıklandı.

Bazı Avrupa ülkeleri, Ebola hastalığının başta Sierra
Leone, Gine, Liberya ve Nijerya'da tehlikeli bir şekilde
yayılmasının ardından, Afrika'nın batı bölgelerine çok
sayıda uzman doktor ve hemşire göndereceklerini
açıkladılar.

Ebola hastalığının Sierra Leone, Gine, Liberya ve
Nijerya'da tehlikeli bir şekilde yayılması üzerine Batı
Afrika'ya Avrupa ülkelerinden çok sayıda uzman doktor
ve hemşire gönderileceği açıklandı.

39.

A)

B)

C)

D)

E)
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Lübnan’ın Akdeniz kıyısında bir kenti olan ve en eski
Finike kentlerinden biri sayılan Cubeyl’de çok sayıda
tarihi eser bulunmaktadır.

البحرساحلعلىواقعةلبنانيةمدينةوهيجبيل،فيتوجد
بيض تاريخيةآثارالفينيقية،المدنأقدممنوتعتبرالمتوسطا

.كثيرة

ثار الفينيقيةالمدنأقدممنوهيجبيل،فيالموجودةالتاريخيةا
بيضالبحرساحلعلى دقبلماإلىتعودالمتوسط،ا .المي

بيضالبحرعلىواقعةلبنانيةمدينةجبيل وتعتبرالمتوسطا
.عديدةتاريخيةآثاراًتحويفينيقيةمدينةأقدم

المدنأقدممنتبقتتاريخيةآثاراًاللبنانيةجبيلمدينةتضم
بيضالبحرسواحلامتدادعلىالفينيقية .المتوسطا

بيضالبحرساحلعلىالواقعةاللبنانية،جبيلمدينةفيتوجد ا
.للفينيقيينآثارأقدمتعتبرتاريخيةآثارالمتوسط،

 Antik Mısır'ın en büyük tapınağı olan ve etrafını 500
m. uzunluğunda dikdörtgen şeklinde bir surun
çevrelediği Karnak Tapınağı, bir tek kral döneminde
yapılmamış olup inşasına çok sayıda kral katkıda
bulunmuştur.

م،٥٠٠طولهمستطيلشكلعلىبسورالمحاطالكرنك،معبدإن
بلواحدملكيكملهالمالتيالقديمةمصرمعابدأكبرمنيعتبر
.عديدونملوكأتمها

فيالقديمة،مصرمعابدأكبروهوالكرنك،معبدإنشاءيتملم
نبهويحيطفيهملوكعدةشاركبلواحد،ملكزمن سورا

.م٥٠٠طولهيبلغمستطيل

بهيحيطالذيالقديمة،مصرمعابدأكبرالكرنك،معبديبنلم
بلواحدملكعهدفيم،٥٠٠طولهمستطيلشكلعلىسور
.ملوكعدةبنائهفيأسهم

بلالقديمة،مصرملوكمنملكعهدعلىالكرنكمعبدينشألم
مستطيلبسوربهأحاطواأنبعدبناءهحقاً،ملوك،عدةواصل

.م٥٠٠طولهيبلغ

علىإنشاؤهتمالقديمة،مصرمعابدأكبرهوالكرنكمعبدإن
مستطيلسورالمعبدبهذاويحيطالحكم،علىتوالواملوكأيدي
.م٥٠٠طولهيصل

40.

A)

B)

C)

D)

E)

41.

A)

B)

C)

D)

E)

 Deniz sanayisinin gelişmesi ve ilerlemesi, gemi
inşaatında demir yerine çeliğin kullanılması, ulaşım
araçlarını oldukça geliştirmiş ve ulaşım maliyetini
asgari düzeye indirmiştir.

ذاستخدامبعدالبحريةالصناعةتطورتلقد ًالفو الحديدمنبد
وتقليلالبحريالنقلتطورإلىذلكوأّدىالسفنصناعةفي

دنىالمستوىإلىتكاليفه .ا

ًالصلباستخدامإن البحريةالسفنصناعةفيالحديدمنبد
وتطورتنضجتوبذلكالبحريةالصناعةوتقدمتطورسبب

.التكاليفأدنىتقليلإلىوأدتالسفنصناعة

ًالصلبواستخدامالبحريةالصناعةوتطورتقدمإن منبد
وقلّلكبيًراتطويًراالنقلوسائلطّورقدالسفنصناعةفيالحديد

دنىالحدإلىالنقلكلفة .ا

دنىالحدإلىالنقلكلفةانخفضت وسائلصناعةتطوربعدا
ًالحديداستخدامبسببوذلكالبحريةالنقل فيالصلبمنبد

.البحريةالسفنصناعة

دنىالحدإلىالنقلكلفةانخفاضإن النقلوسائلوتطورا
ًالحديداستخدامبعدالبحرية السفنصناعةفيالصلبمنبد

.البحريةالصناعةتطورسبب

42.

A)

B)

C)

D)

E)
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منهماالصناعةوإغفالالزراعةعلىالجهوداقتصارإنيقالوقد
مات ظهورأنالنظريةهذهأصحابنسيولكنالتخلف،ع
صطناعيةالزراعة الحضارةتقدمفيمهماًإسهاماًيعدذاتهبحدا
نساننالبشرية، وليكتشفأنالغريزةبدافعاستطاعالقديما

بالرعايةويتعهدهازراعتهاويعيدالطبيعةفيالوحشيةالبذورمرة
عنيختلفحسناًنباتاًأنبتتحتىإليهاالمياهونقلإروائهابتأمين
نساننظرةتغيرتهناومنالوحشي،الثمر فصارللطبيعةالقديما
ليخزنصارثمالمعاشية،حاجتهعنتزيدكمياتيزرع الغ

ليتاجرذلكبعدوأخذثروة،مصدرباعتبارهاعليهاويحافظ بالغ
بطريقالمؤونةمنيحتاجهمالشراءالمعاشيةحاجتهعنالفائضة

التجارةفكرةُالتاريخفيمرةأولنشأتأيضاًهناومن.المقايضة
عومعها ضط .آخرإلىمكانمنالتجاريةالبضائعنقلبمهمةا
الزراعةعلىقامتإنماالقديمةالحضارةأنننسىأيجبولذا،

.والتجارة

هالقطعةهدفيكونأنيمكن ----.أع

نسانعليهاعتادماتغيير ونظريةفكرةمنا

والريالزراعةتطورفيالحضارةأثر

تالتعريف القديمةالعصورمنذمستخدمةزراعيةبآ

لتصديرصعوبة الماضيةالقرونفيوتسويقهاالغ

صناعيمجتمعإلىزراعيمجتمعمنالبشريةانتقال

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

43.

A)

B)

C)

D)

E)

  

نساننظرةأنيبدو ----.تغيرتالقديما

لتخزينهبعد رضتحتالغ لحفظهاا

ّلحديثةأدواتاختراعهبعد حياتهتس

دإلىترحالهبعد بالمعرفةوتزودهشاسعةب

وأثرىالتجارةزاولأنبعد

الطبيعةمعوتعاملهتعاطيهبعد

نسانتنبه ----.القديما

لأهميةإلى تجاريةبضاعةباعتبارهاالفائضةالغ

حإلى راضياستص ّهاا والزراعةالحرثقبلور

لفائضفائدةعدمإلى والمحاصيلالغ

الزراعةفيللزيادةجديدةحقولشراءإلى

ّتقنياتوتطويرمياهمصادرإيجادإلى للر

----.أعيننانصبنضعأنبد

نسانأن تتطويربعدالزراعةفينجحالقديما حديثةآ

راضيأن شيئاًقيمتهامنتفقدلمالمزروعةا

الزراعةممارسةبعدإتبدألمالحضارةأن

الناسبينمشتركةوظاهرةقيمةالحضارةأن

وخبرةوممارسةتجربةتقتضيالتجارةإتقانأن

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)

  

46.

A)

B)

C)

D)

E)
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اليمنية،عدنمدينةمنالشرقيالشمالفي"حضرموت"وادييقع
وقد.سيحوتعندالبحرإلىومنتهياًالخاليالربعحدودمنممتداً
سيكيينالكتّابمؤلفاتفيحضرموتاسمُكر ُكرالك أيضاًو
".الموتوادي"أنهعلىاسمهوفُسرالتوراةمنالتكوينسفرفي
القرنقبلالغرب،لدىمعروفةتكنلمحضرموتحضارةإن

ًإعشر،التاسع وربيينالرحالةأوائلومن.قلي تركواالذينا
إلىوصلريد،أدولفاسمهألمانيرجلالمنطقة،لهذهوصفاً
زارعاماً،خمسينمروروبعد.١٨٤٣عامفيالُمَكمدينة

اللغاتفيخبيراًوكان.هيرشليواسمهآخرألمانيالمنطقة
بسارتدىأنهمنوبالرغموالحميرية،العربية لعربيةم خ
مليدرسجاءأوروبيرجلأنهينكريكنلمأنهإرحلته، س .ا

.اليمنفينواحعدةوزاربحفاوةهناكاستقبلوقد

هالقطعةحسب ----.حضرموتمنطقةأنأع

تقريباًعشرالثامنالقرننهايةحتىالغربيينعندمجهولةكانت

اليمنفيوالثقافيةالتجاريةالمراكزأهممن

الخاليالربعطوالواليمنالسعوديةبينفاصلحد

والتاريخاللغةعلماءلدىجدلمثاراسمهامعنىزالما

قديمةوأساطيرقصصفياسمهايُذكر

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

47.

A)

B)

C)

D)

E)

----.إلىالقطعةتشير

بالبحارمحاطةجزيرة،شبهحضرموتكون

حضرموتأقاصيإلىالتوغلمنالغربيينخشية

الزمانقديممنذالمنطقةبهذهالغربعلماءاهتمام

ورود شرح اسم حضرموت في إحدى الكتب الدينية

القديمحضرموتتاريخعنمكثفةألمانيةدراسات

----.أنالقطعةمطالعةبعدنفهم

مستحيلأمردليلبدونالبقعةهذهإلىالرحلة

تهمأثناءومشاقعناءمنيعانونالرحالة رح

ملتدريسهاماًمركزاًكانتحضرموت س ا

حضرموتعنشيئاًحدثوناالغربيينالرحالةبعض

لمان الشرقيةالدراساتفيالشعوبسائرعلىمتفوقونا

----.هناكأننفهم

ألمانيينرجلينرحلتيبينقرننصف

الحميريةاللغةمجالفيكثيرينخبراء

اليمنمدنبينبعيدةمسافات

وخيراتهااليمنثرواتفيغربيةطموحات

التوراةفيبحضرموتخاصةكثيرةأقساماً

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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فيابتكارهتماختراعاًوليسالحديثةالمظاهرمنليسالسهر
نتاجفيوالرغبةبالعملتعزيزهويمكنالحالي،الوقت وقد.أكثرا
منذلكتوما.للبترولاكتشافأولمعالسهرانتشارتزامن
تمالتي"الكبتاجون"حبوبهووالدليلوتجاري،عمرانيتطور

حظرهاتمأنإلىالمنشطة،ولمميزاتهاللسهرسابقاًاستخدامها
الكدادونيستخدمهامنأكثروكان.الممنوعاتقائمةفيوإدراجها

ماكليجدالذيالمترفالشبابمنجيلذلكوتنسميهم،كما
جهزةننسىو.يتمناه جتماعيالتواصلومواقعالذكيةا التيا
عماربمختلفالجميعأدمنها بمبررالطبقاتكافةالسهرليسودا

نجليزيةاللغةمدّرسالضويان،محمدسألناوقد.بغيرهأو ا
السهرنظري،وجهةمن":فقالالموضوعهذافيالثانويةللمرحلة

جتماعيالتواصلوأجهزةالتلفازسببه باءوانشغالا عنا
عمالخاصةأبنائهم، هوعمليفإنمدّرساًوبصفتي.وغيرهابا

ولالمتضرر بإنإذالمشكلة،هذهمنا إلىيأتونماغالباًالط
الحصص،فينائمينفأجدهمالنوم،منمكتفينغيروهمالمدرسة

أهميةوأجنبيةلغةأنهابحكمللنومحصتييخصصونإنهمبل
".جادتها

السهر؟انتشاروظاهرةالبترولاكتشاف بينالربطيتضمنماذا

.الشبابمعظمعندالنومعنوالتأخرالقلقمصدرهوالبترول

.والغنىالرخاءمصدرلكونهالسهرانتشارإلىأدىالبترول

.التنقيبتكاليفازديادبسببالسهرإلىيؤديقدالبترول

جتماعيالتواصلظاهرةانتشارسببهوالبترولاكتشاف .ا

كتشافاتمنالبترول نهيارسببتالتيا .المجتمعشرائحفيا

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

51.

A)

B)

C)

D)

E)

هالنصحسب سأنأع ّ ----.منيشتكيالمد

ءعدم هميةالطلبةإي زمةا لحصصهال

جهزةتداولانتشار الطلبةصفوففيالذكيةا

نشطونوهممحاضراتهإلىالطلبةحضور

الممنوعاتقائمةفي"الكبتاجون"إدراجعدم

خرىالحصصعلىحصصهالطلبةتفضيل ا

جتماعيةالظواهرمن ----.هوالنصإليهايشيرالتيا

لمنالتفوقإلىالوصولمحاولة جهزةاستخدامخ الذكيةا

جتماعيالتواصلمواقعاستخدامتفشي الطبقاتكافةبينا

كتفاءعدم المخدرةالحبوبتعاطيبسببالنوممنا

المدارس عامةفيالصباحيةالمحاضراتفيالتركيزصعوبة

ستمتاع جنبيةاللغاتبتعلما الحكوميةالمدارسكافةفيا

ه؟النصمناستنباطهيمكنالذيما أع

.السهرلتفاديالمنشطةالحبوببعضيتعاطونالشباب

سبابتختلفقد .خرشخصمنللسهرالمؤديةا

.عادةالنهارأثناءسلبيتأثيرللسهريكون

جتماعيالتواصلأجهزة ساسيةالعواملمنا .للسهرا

.اليقظةوتسبببالنومالشعورإبعادعلىتعملالمنشطات

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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غريقيةالحضارةكانت عصيبةبفترةتمّرعام،بشكلالغربيةأوا
طبقًافهو.الساحةعلىسقراطالفيلسوفظهرحينالتاريخمن

راءلبعض المخلصكانولكنهفقط،أمتهبحضارةينهضلما
جًدامهمةكانتحقبةفيسقراطولد.عصرهفيالغربيةللحضارة

لوعاشأثينافيولدسقراطنالقديماليونانيالتاريخفي ماخ
مةالذهبيالعصرعليهيُطلق ًاليونانية،ل الفترةتلكإلىوصو
لحدثما.وإسبرطةأثينابينالحروبفيهاوقعتالتي حياةخ

انهيارفترةالحربتلكوتلتأثينا،هزمتإسبرطةأنهوسقراط
غريقية،للثقافة .أثيناسّكانأصابتأملوخيبةكبير،شّكوفترةا
الذيهويكنلموالعسكريةالسياسيةالظروفارتخاءبأنعلًما
القوةتدهورمعجرىماإذفقط،أثينالمجتمعالمتاعبتلكسبب

قتصادية،العسكرية المقترنأثينافيالسياسيةالسطوةوضعفوا
حباطبهذابالشعور هوالساميةالحقيقةمعرفةمحاولةعنالناتجا

الدنياعلىتفكيرهاتُركزوبدأتما،نوًعاتفككتالثقافةأن
يتمكنسوفالناسحثعبرأنهسقراطوظّن.المعيشيةوالشؤون

يجعلهمأرفعمستوىإلىالسطحيالتفكيرمستوىمننقلهممن
نهسقراطأثيناشعبَكرهولقد.الحقيقةمسألةفيالنظريدققون

يمانبعدمواتهموهالسابقة،المفاهيمجميعقلَب والحقيقةباا
وجعلهمالشبابإفسادبتهمةالمحاكمةإلىوقُدم.والعدالة
يؤمنمنهناكيكنلمالحقيقةفيولكن.الدينيةالواجباتيهملون

تهاماتبهذه .ا

الساحة؟علىسقراطظهورصادفماذا 

للحضارةالمتواصلالذهبيبالعصرتسمىفترةصادف
.اليونانية

غريقيةالثقافةوانهيارأثيناأمامإسبرطةهزيمةصادف ا
.وتفككها

امزدهرةبحضارةأثينانهوضصادف ً ممحسابعلىج ا
.الغربية

ًاصعبةبفترةالغربيةأواليونانيةالحضارةمرورصادف .ج

راءمنالناستفاؤلصادف .الحقيقةعنسقراطبهاأدلىالتيا

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

55.

A)

B)

C)

D)

E)

لسقراط؟كراهيتهأثيناشعبأظهرلماذا

إلىالسطحيالتفكيرمستوىمننقلهمباستطاعتهأنظننه
.أرفعمستوى

.الدينيةالواجباتوإهمالالفسادبتهمةالمحاكمةإلىقدمنه

. َبنه الناسبينمعروفةكانتالتيالمفاهيمجميعق

.المعيشيةبالشؤونيفكرونالناسوبدأاليونانيةالثقافةفككنه

العسكريةالقوةوضعفالسلطةانهيارفيتسببنه
قتصادية .وا

ّمننستنتج هالن ----.أع

فيالوحيدالسببكانوالعسكريةالسياسيةالظروفارتخاءأن
للمتاعبأثيناشعبمواجهة

غريقيةالحضارةأن نهياربدأتا أثيناهزيمةبعدبا
إسبرطةوبينبينهادارتالتيالحروبفي

تهاماتيؤمنكانأثيناشعبأن منلسقراطوّجهتالتيبا
للمحاكمةتقديمهأجل

اليونانيينبحضارةللنهوضدورأييلعبلمسقراطأن
مموحضارة خرىالغربيةا ا

زدهارقمةفيكانتاليونانيةالحضارةأن أيةتواجهولما
سقراطظهرعندمامتاعب

؟المناسبالعنوانما ّ للن

غريقيةالحضارةعنعامةفكرة ظهورمرحلةفيالغربيةأوا
سقراط

سباب وإسبرطةأثينابينالحروبنشوبإلىدعتالتيا
الحروبوتداعيات

ّانصفوففيوإحباطأملخيبة الحروبجراءمنأثيناس
إسبرطةوبينبينهاالمستمرة

سقراطفيهاعاشالتيالمرحلةفياليونانيةالثقافةازدهار
لوتطورها المرحلةتلكخ

قتصاديةالعسكريةالقوةتدهور ّبأثينافيوا الحروبنشوبس
أثينافيهاانهزمتالتي

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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فأحدهو"بغدادحلف" ح الباردة،الحربحقبةشهدتهاالتيا
فيالشيوعيالمدوجهفيللوقوف١٩٥٥العامفيإنشاؤهتمحيث

وسط،الشرق ياتجانبإلىيتكونوكانا ميركيةالمتحدةالو ا
يات.وباكستانوإيرانوتركياالعراقمن هيالمتحدةوالو

العونبتقديموعدتحيثالحلف،هذاإنشاءفكرةصاحبة
قتصادي عضاء،والعسكريا بشكلفيهتشاركلمولكنهال

الحلفلهذاالعراقانضّم.بهبالقيامبريطانياوكلتوإنمامباشر،
تفاقجرىحيثالعربيةالقمةبعد الضمانمعاهدةعلىبموجبها

فأقلأحدالحلفيعتبر.الجماعي ح الحربفترةفينجاحاا
نإبانالحلفمنالعراقانسحبحيثالباردة، تموز١٤ثورةإع

فيهاانقلبوالتيقاسم،الكريمعبدبقيادة،١٩٥٨العاممن(يوليو)
لرئيسكانوقدالعراقية،الجمهوريةوأعلنالملكي،النظامعلى

هذاإنشاءفيكبيردورالسعيدنوريآنذاكالعراقيالوزراء
قاتوأقاممحايدة،سياسةقاسمالكريمعبدتبنىوقدالحلف، ع

تحادمعديبلوماسية العدولفتم.الحلفمنوانسحبالسوفياتيا
سانترال"لـاختصارا"سانتو"اسمتبنيوتمبغداد،حلفاسمعن

العربيالصراععنبنفسهالحلفنأىكما".أورغانيزيشنتريتي
سرائيلي– لباكستانالعونتقديمعنوامتنعالستينيات،فترةفيا

.الهندمعنزاعهافي

----.العراقأنالنصمننفهم

نضمامفضل العربيةالقمةانعقادبعدالحلفإلىا

ّى نحيادسياسةتب الحلفإلىانضمامهحتىا

الوحدةعنمنفصلةالحلفإلىانضمتوحيدةعربيةدولة
العربية

الجدمحملعلىالحلفإنشاءمبادرةيأخذلم

الملكيالنظامتأسيسعقبالحلفعنانفصل

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

59.

A)

B)

C)

D)

E)

  

سرائيلي–العربيالصراعأنيبدو ----.ا

عضاءدولبينوالتضامنبغدادحلفإنشاءبعديتأزمبدأ ا

تبسببتعقيداأكثرأصبح بغدادحلفتدخ

العراقفيالثورةتكنلملوالحلطريقفيدخل

نظمةمباشرةغيربطريقةيتأثركان المنطقةفيالمنكوبةبا

بغدادحلفإنشاءمنشكلبأييتأثرلم

هالنصحسب ----.بغدادحلفأنأع

لتزاممنبريطانياتنصلبسببانفصل بواجباتهاا

وسطالشرقفيالشيوعيالمدمنعفيمتفوقاكان ا

قليميةالقضاياحلفيأثرذاتكتلةالزمنبمرورصار ا
والدولية

ميركيبالعونأعضائهدولحظيت والضراءالسراءفيا

خرىالدولمعنزاعاتهافيأعضائهبجانبيقفلم ا

ستخراجيمكن ّالنصمنا ----.أ

الدولوأقنعتالحلفبإنشاءبادرتالتيالدولةهيبريطانيا
عضاء بالوعودا

ّلمالعراق بعدفيماإليهانضمبلالحلف،إنشاءأثناءدورأييتو

ّرلمبغدادحلف منهالعراقانسحابعقباسمهيتغ

ميركيالتنافس بغدادحلفمسألةفيواضحالبريطاني-ا

النهايةإلىالبدايةمنتاريخهفينجاحاتحققبغدادحلف

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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:مريم
المشكلة؟ماالتعاسة،آثارعليكيبدو

:خالد


:مريم
لسيزولأثرهاأنالجويةالتقاريرتفيد .الفترةتلكخ

:خالد
.أتمناهماهذا

خبارفيقليلقبلشاهدت ًأنا ًازلزا .المنطقةضربعني

جازةفيسأفعلهعماأفكركنتللقلق،يدعوماهناكليس .ا

تأشاركأنالمتوقعمنكان!العواصف نهايةفيالسفاريرح
سبوع .ا

.مريمياطبعيهوهذايحزنون،هموبالتعاسةالشعور

سبوعالعملفيأفرطأنعلي عمالالقادم،ا بسببستتراكمفا
جازة .ا

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

63.

A)

B)

C)

D)

E)

:أركان
ًأراك- يامهذهمشغو .ا

:فخري
يامفيأفريقيافيمؤتمرلحضورأستعد- .القادمةا

:أركان
مراضتذهب،- .خطيروالمكانهناكمنتشرةفا

:فخري
-----

زمةاللقاحاتأخذتأعرف، .منتبهاًوسأكونال

.قبلمنالمرضبهذامرضتتخف،عارف،أنا

هنا؟وأنامرضأصابكلوماذاولكنأعرف

.الصغاروليسالكبارتنفعقداللقاحاتأعرف،

جانببالمشاركينالمؤتمرقاعاتتفيضلهذا .ا

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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:سالم
ًأشاهدلمطويلزمنمنذحقاً،رائعاًالفيلمكان- بهذاجيداًعم

.الشكل

:سعيد
-----

:سالم
.شيءأدنىيعجبكوشيءكلتنتقدأنت-

:سعيد
شياءإلىتنظروسطحيوأنت- .بعمقا

.جداًجميلةفالبطلةالبطل،أناكنتلوتمنيت

خراجصحيح،هذا .حقاًرائعوالتصويرجيداًكانفا

.لينجحهالفيلمهذاعلىكثيراًصرفالمنتجأنأعتقد

.تافهةوالبطلةمتصنعاً،كانفالبطلالرأي،أوافقك

بةوالموسيقىوسيمفالبطلحق،علىأنت .خ

65.

A)

B)

C)

D)

E)

ب :ا
.المحمولالهاتفتستخدم

بن :ا
لماذا؟

ب :ا
وأنتأخرىإلكترونيةأجهزةاستخدامأواستخدامهعدميجب

.الطائرةفي

بن :ا


حزمةربطويجبصحيح، عاستعداداًا ق .ل

.الرحلةهذهفيمسموحالتدخينإنقالوالكنهم

عمواعيدفيتأخريكونأنأظن ق .والهبوطا

.الطائرةفيمعكالصغيرةالحقائبتأخذأنيمكن

.للترفيهإلكترونيةبأجهزةمزودةالطائرةإننعم،

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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:لطالبا
متحان؟فيضعيفةدرجةأعطيتنيلماذا!أستاذيا ا

ستاذ :ا
.عاليةدرجةخذتصحيحةإجابةأجبتلو

:الطالب
تأعرفماكلكتبتولكني .الورقةوم

ستاذ :ا


جابةأنالورقةملءيعني .صحيحةا

.يجيبأنيستطيعيعرفمنكلليس

جابةيستحقموضوعكلليس .ا

.سيئةدرجاتككلأنيعنيهذا

.العالمنهايةالسيئةالدرجةتعني

67.

A)

B)

C)

D)

E)

ومعاشرةالجسموصحةالرزقسعةفيعيشعندي،السرور
خوان .ا

نالظروفوُحسنرأيي،حسبالرزق،كثرة نسانيجع ا
.مسروراً

.والروحالجسمصحةيجببلللسرور،كافيةالرزقسعةليست

خوانمعاشرةأعد .الجسملصحةجالباًللنفس،مريحاًا

نسانيسعد .محدوداًورزقهقليلينإخوانهدامماا

ومجالسةالبدنصحةمعالرزقمتوفرةحياةالسرورأعتبر
خوان .ا

مكتباتأشهرفيمحفوظةالطائفةهذهأصلفيجمةوثائقهناك
.العالم

.الزمرةهذهأرومةبشأنبوثائقحافلةالعالممكتباتأشهر

أشهرمنمجموعةأصالتها،تبرزوثائقبعدةالطائفةهذهتحتفظ
.العالممكتبات

طوائفبتاريختتعلقوثائقيةبمصادرمليئةالعالممكتباتمعظم
.جمة

فيمحفوظةالطائفةهذهبحقالهامةالعديدةالوثائقزالتما
.شهيرةعالميةمكتبات

فيأودعتجمةوثائقبفضلأصالتهاعلىالطائفةهذهحافظت
.للمخطوطاتشهيرةمكتبات

 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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الثقافاتفيشائعموقفهوللعملالمزدريالموقفإن 
.العربيةالثقافةعلىوقفاًوليسالقديمة،والحضارات

الثقافاتمعظمفيمنتشراًكانالذيللعملالمهينالموقفإن
.فقطوثقافتهمبالعربخاصاًكانالقديمة،والحضارات

واعتبروهالعملمنسلبياًموقفاًاتخذواالعربإن
خرىوالثقافاتللحضاراتيكنلمبينمابهمخاصاًموقفاً .ا

فيمنتشرموقفهوالعملإزاءالمحتقرالسلبيالموقفإن
.فقطالعربيةبالثقافةخاصاًوليسالباليةوالحضاراتالثقافات

كانالقديمةالعصورفيوالوظائفالمهنإزاءالعربموقفإن
والثقافاتالحضاراتعنفيهيختلفونوكانواسلبياًموقفاً

خرى .ا

وكانتالقديمةالعصورمنذللعملسلبيموقفللعربليس
خرىالحضاراتعنذلكفيوتختلفبالعملتهتمحضارتهم .ا

.والحميميةالضيافةبكرمالبلدهذاسكانُعرف

.وحفاوتهماستضافتهمبحسنمعروفونالبلدهذاأهالي

.البلدهذاسكانبهايتميزالتيالخصائصبينمنوالجودالكرم

الضيافةبكرمغيرهمعنيختلفونالبلدهذاسكانأننعرف
.والحميمية

.الناسبينمعروفينجعلهمكرمهمعلىالبلدهذاأهاليحفاظ

قاتهمالبلدهذاسكانُعرف .المخلصواحترامهمالحميمةبع

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)

كلهو----.نفسهاالحوادثهوأوالحوادثدراسةهوالتاريخ
علىتغييرمنيطرأماوكلالبشر،حياةعلىتغييرمنيطرأما

رض ًيكونالكونفيأوا أكثروفيالبشر،بحياةمتص
حيان، زلكوقوعوعنيفاً،مفاجئاًيكونالحادُثا المدنتهدمز
.الدمويةوالصراعاتالحروبووقوع

نظرالمؤرخوجهةمنوالحادث

آنفاًلكمذكرتأنليسبقماكل

حداث الكتابثناياتمالتيوا

المعروفةالنقليةالعلوممنيعتبروهو

َرمليئةمعلوماتويعطينا والمواعظبالِع

العلومككّلبذاته،قائمطبيعلمهيوالتأهيلالفيزيائيةالمعالجة
خرىالطبية العلومعنوتتميز----الداخلية،أوالجراحيةا
خرىالطبية تعتمدالفيزيائيةفالمعالجةبالتأهيل،نسميهبماا
ا ً جعلىأي لكترونيةالفيزيائيةبالعواملالع معأووحدهاوا

ج .الدوائيالع

،يجبكماوطورتاستغلتلوفيماتقدمهاأنويمكن

،والدواءالجراحةعلىيعتمدفروعهبكلالجراحيوالطب

لكترونيةالمعالجةبداياتأولإنحيث ،ألمانيافيقامتا

جللوقايةتستخدمأنهاذلك ،والع

نساناستعملحينما جمنالنوعهذاأشكالأولا فيالع
،التاريخ

 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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ّ فإنقاذباللغة،ليستالعربيالوطنفيالحقيقيةالثقافةمشكلةإ
الجهلبراثنمنالعربيالشعبإنقاذإلىيؤديلنالعربيةاللغة

ميّة مروهذا----.والتراجعوا نظمةشكبتتحملها ا
.والفكريالثقافيالتقدموقففيالمتخلفةوأساليبها

سبابفيتكمنالحقيقيةفالمشكلة وراءوقفتالتيالفعليةا
والعلميالثقافيالتدهور

هذاسببتعتبرالتيالعربيةاللغةبمضمونترتبطفالمشكلة
بسهولةمعالجتهيمكنالذيالتدهور

نكليزية،التحدثوبدأناالعربيةألغيناإذاإنناإذ التقدمسيحدثبا
العربيالمجتمعفيتلقائياًالعلمي

المجتمعاتفيوالفكريالثقافيللتطورنظرنافلو
اللغةتطويرإلىالحاجةدونوجهأتمعلىلوجدناهالعربية

الوجهةلمناقشةللثقافةعربيةقمةتستدعيالتغييرعمليةفإن
العربيالمجتمعفيوالثقافيةالفكرية

ٌهناك علىوأشرفتدّرستنيالتيلمعلّمتيأبداًأنساهلنقو
بدايةعلىبكميقفأنهوالمعلمعملوإنما"----:تعليمي
ساسيةالمفاتيحأيديكمبينويضعالصحيحةالطريق للعلوما
الدرايةإلىالتوصلمنتمكنكمالتيالمعرفةاكتسابأنتموعليكم

." العلومفيمابكل

.حياتكمطولوالمعلماتبالمعلمينتهتمواأنمنبد

.يعلمهماكللنايقدمأنالمعلممننتوقعأنلنا

.بأكملهالعلمإعطائكمباستطاعتهمعلٌميوجد

.كلهاالمعلوماتلنايوفرأنبوسعهمنالمعلمإنما

.البيتلهذامفتاحأوببابنفسهالعلمببيتشبيهٌالمعلمإن

74.

A)

B)

C)

D)

E)

75.

A)

B)

C)

D)

E)

(I )السادسمنذأبوابهفيينافيوالحرفللصناعةالفنيالمتحففتح
يربومازارهالوقتذلكومنذ(II).م١٩١٨عاممايوشهرمن

يينتسعةعلى تطورعرضالمتحفهذافيويتم(III).زائرم
لمنوذلكالسنينمرعلىالتكنولوجيا ثينخ أقساممنقسماًث

دواتعرض علىخاصبشكلالتركيزمعالفنيةوالمعداتا
سهام منواحداًالمتحفهذاويعد(IV).المجالهذافيالنمساويا

معروضاتهبينومنالعالم،فيالتكنولوجيةالمتاحفأقدم
المعدنيةالتصويروآلةمادرسبيرجرصممهاالتيالخياطةماِكنة

ت كانتالتيالقاطراتوأولقديمةسياراتوقديمةكاتبةوآ
يكادحتىبالمتاحفالنمساعاصمةوتمتلئ(V).بالفحمتعمل

.المتاحفمنسلسلةسوىماهيفييناأنيعتقدللمدينةالزائر

I II III IV V

(I)مساكإلىالمتقدمةالدولسعتلقد العلميالبحثبزماما
تمختلففيسريعةوقفزتالمتسارعةومستجداته .المجا

(II)خرىالدولسياساتفيوتحكمتالعالمغزتكما عبرا
ناحيةمنأما(III).الحاسوبهندسةبواسطةالعالميةالبورصات

أذهلالذيالوراثةعلمفيباهراًنجاحاًالدولهذهفحققتالطب
موضعهوالعربيةالدولفيالتعليمأنأحدينكرو(IV).العالم
ساسراجعذلكوكل(V).والكيفالكمحيثمننقاش إلىبا

 .الدولتلكفياستُثمرتالتيالمتطورةالتعليمسياسة

I II III IV V

(I)منغرباًمصريليماكلعلى"المغرب"مصطلحيُطلق
د فريقيالشمالب طلسي،المحيطحتىا الُكتّابوبعض(II)ا

دفيمصريُدخلالعرب العربالمؤلفينبقيةولكنالمغربب
دويبدأون(III)المشرق،فييُدخلونها برقةإقليممنالمغربب

يةاليوميُعرفالذي أهممنبنغازيوتعتبر(IV).بنغازيبو
فريقيةالصحراءتدخلالعادة،وفي(V)وأقدمهاالليبيةالمدن ا

دفيأيضاًالكبرى .المغربب

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)

  

Diğer sayfaya geçiniz.20
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( I)إلىينتسبالقديم،التاريخفيالعسكريينالقادةأبرزمنهانيبال
سرأكبرإحدى رستقراطيةا أسرةوهي(II).قرطاجمدينةفيا

معالصراعفترةفيقرطاجقادةمنعددمنهابرزالتي"بارقا"
بيضالبحرحوضعلىالسيطرةحولروما تستطعولم(III).ا
مراراًأمامهانهزمتبلهانيبال،جيشعلىتتغلبأنروما

نسحابإلىواضطرت العبقرياتأعظممنهانيبالويعد(IV).ا
المفاهيممنمجموعةتطويرإليهويُعزىالتاريخفيالعظيمة

ستراتيجية قيادةفيالمشهورةقدرتهإلىإضافة(V).والتكتيكيةا
ءواكتسابالجيوش فرادو تجميعفيا خفاقالنجاححا .وا

I II III IV V

( I)ساسياتمن"المكياج"يعتبر لهلما(II ).سيدةلكلالجماليةا
محوتبديلالشكلتغييرعلىقدرةمن إلىإضافة(III ).الوجهم

مناسبةومنآخرإلىمكانمنتختلفالمكياجتطبيقتقنياتذلك،
منإبرازهاتريدينالتيالشخصيةيعكسأنهإذ(IV) .أخرىإلى

الزّيأنشكفالعملأيامفيولكن(V ).فتةإلىنشيطةامرأة
لةعندتحديداًجداًمهمالنساءترتديهالذيالخاص ط ولىا .ا

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) 

SONBAHAR DÖNEMİ (4 EYLÜL 2016) 

ARAPÇA 

 

1. E 21. D 41. C 61. E 

2. A 22. A 42. C 62. B 

3. C 23. C 43. A 63. C 

4. B 24. A 44. E 64. A 

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

        

6. B 26. A 46. C 66. A 

7. B 27. E 47. A 67. A 

8. A 28. C 48. D 68. E 

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

10. B 30. A 50. A 70. C 

        

11. E 31. D 51. B 71. A 

12. B 32. D 52. A 72. A 

13. B 33. A 53. B 73. D 

14. B 34. A 54. A 74. A 

15. A 35. C 55. D 75. C 

        

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

17. C 37. A 57. B 77. D 

18. B 38. B 58. A 78. D 

19. D 39. A 59. A 79. C 

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