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2017-YDS İlkbahar/Arapça ARAPÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

البلدسياسةفي----هوعاماً،٣٥عمرهالبالغالشاب،الوزير 
.الحكومةفينفوذوله

الصاعدالنجم يمنالساعد ا

الثقابعود العينقرير

القوىمهدود

مناللغويةالقوانين----ضرورةالمتقدموناللغةعلماءأكد
ل ستقراء،عمليةخ قولهممنجاءماعلىعلماًالنحوجاءثما

".اللغةاستقراءمنعلمفهو"

م استع استفهام

استنباط استحصال

استغناء

بالغضبالشعورخلفالكامنالسببأنإلىطبيّةتقاريرتُشير 
.الدمفيالسكرمستوىانخفاضهو----

هادئ سريع

كبير فجأة

غالب

 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)

فيمفاجئا----أظهرتبياناتبعدأمسالنفطأسعارارتفعت 
.الخاممخزونات

تزامنا تراجعا

تناز تماسكا

تناغما

توقهممدىأنإلى----الرياضةمارسواالذينأندراسةأظهرت
طعمةتناولإلى .التجربةمنتصففيبالسكرالغنيةا

أشاروا أفادوا

أعادوا أكدوا

ذهبوا

التأملرياضةممارسةأنإلىحديثةدراسةنتائجأشارت
معالمخحجمانكماش----العمر،سنواتمدىعلىالذهني،

.السنتقدم

إلىتؤدي فيتساهم

علىتعاون منتقي

منتزيد

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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مراضأهممنالقلقيعتبر  الطفل----وقدالطفل،عندالنفسيةا
.النفسينموهيعيقالذيالخطيرالمرضبهذاحياتهمراحلفي

أصاب يصاب

تصيب تصاب

يصيب

وربيةاللغاتأنكيف----أنسبققد منكثيرةألفاظدخلتهاا
.العربيةاللغة

رأينا نرى

يروا تريا

يرون

نترنتتمتلك دبلماهيةمفهومناتغييرعلىالقدرةا بنحوا
.البالعلىتخطركانتماأدبيةصيغتطويرتم----جذري،

جلها أجلمن

أنبدل بفضلها

جانبهاإلى

 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)

يقومأن----نفسهبمحاكمةالكنديالقاضيبقيامالحضورفوجئ
.لمحاكمتهالجلسةعقدتالذيالمذنببمحاكمة

منبد حيثما

قلما ماكثيرا

عنناتجا

حاجةتولدالعالميعيشها----الراهنةالظروفأنفيشك
قيةقيمإحياءإعادةإلىماسة .وفنيةأخ

لمن ما

التي ئي ال

الذي

ّإن دبيالن دة----وهوالحّي،كالكائنحّيعالما طبيعيةو
يةداخليةوحرة ّ لن .وتاريخوهويةواستق

ذوي ذات

ذي ذا

ذو

لتعظيمالرقميةالتكنولوجيااستخدامأهمية----المختصونشدد
قتصاديةالتنميةوتعزيزالثروات .ا

عن على

من كي

إلى

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)
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قضرورة----الجديدالقانونينص هواتفهمالموظفينإغ
.العملساعاتإنتهاءلدىبالعملالخاصةالنقالة

على إلى

من لـ

عن

الخطوةاتخذصقلية،عربثورةعلىفردريكقضىأنبعد
ميالوجودلتصفيةالحاسمة س سياسةبانتهاجالجزيرةفيا
----.منهاترحيلهم

تفصي متكام

غاية جملة

تكملة

.تطيرأنمن----نظارتيعلىيديفوضعتعاتيةالرياحكانت

هاتفا السوداء

المترامية وقتها

خوفا

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

16.

A) B)

C) D)

E)
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والغبار،والغازاتالنجوممنجداًكبيرعددمجموعةهيالَمَجرةُ
ولىوالسِديم،المجرةبين----(17)وينبغي فيهاتُرصدأنيمكنفا

تحتوي(----18)مناسبةالمقاريبوكانتقريبةكانتإذانجوم
ثةوجودالمجراتدراسةبينت.نجومعلىالثانية ث

هليلجية:وهي(----19) فالمجرات.المنتظمةوغيروالحلزونيةا
هليلجية لهاالحلزونيةوالمجراتمجّسم،ناقصقطعشكلذاتا

وهيالتبانة،درببمجرة(----20)وهيمنبسطحلزونيشكل
ُنجومهاأحدالتيالمجرة هذهفيالنجومكلرؤيةويمكن.الشم
.(----21)بالعينالمجرة

الترجيح التنسيق

التفريق التقسيم

التأليف

إنحيث أنهعلى

نها ماإذا

حينفي

أنماط شكال ا

أمثلة مناهج

ً نوع

 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)

لصيقة شبيهة

بمثابة عصيبة

مستوية

 

ء الشه الجرداء

المطلقة المجردة

الباهتة

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)
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الحجريالعصرمنجماجمسبعبينواحدةأريحاجمجمةتعد
بالقربالسلطانموقعفي١٩٥٣عاماكتشافهاتموالتيالحديث

إلىالعكسيةالهندسةباستخدامالباحثونتوصل.أريحامدينةمن
إحدىوهيأريحا،جمجمةأوجدتالتيالقديمةللطقوسممارسات

ثريةالقطعأهم النقابليكشفواالبريطاني،المتحففيا
عام٩٥٠٠منذوبُّجلتبقاياهزينتالذيالرجلوجه(----22)

المتحفمجموعةفيتمثالأقدمأيضاأريحاجمجمةتعد.تقريبا
كثرالتمثالكانقريب،وقتوحتى.البريطاني كانإذ،(----23)ا

كماالبالي،بالجصمغطاةمبتورةجمجمةعنعبارة
لتبدوبسيطة،بحريةأصدافعلىالعينين(----24)تحتوي

المتخصصونأعادوقد.عيونبتحدقعرضهاأثناءالجمجمة
ن، ثيةوالطباعةالرقميالتصوير(----25)ا بعادث وتقنياتا
لـأريحا،جمجمةصاحبوجهَالتشكيل،إعادةفيالشرعيالطب

ربعينياتحواليفيفلسطينيلرجلكانتأنها(----26) منا
.مكسورأنفولهعمره،

من إلى

على في

عن

حضورا عروضا

غموضا صعودا

تشبيها

 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)

تجاعيد تجاويف

غضاريف بطاريق

أغاريض

بفضل يدعلى

جانبإلى بدون

جراءمن

يدثر يستحب

ينتسب يتضح

يظاهر

24.

A) B)

C) D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)
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.مثلهأصحابهينفقماذلكفيينفق ----

مالنامنشيءوتوفيرالمصروفاتمنبالتقليصعلينا

ثروتهوأفقدهمالهوالبذخالتبذيرأنفدلقد

المالفيتبذيرهلومضيافكريم،رجلهو

الحاجةوذويالفقراءعلىوأنفقسخياً،جواداًكن

الصوفوأجودالحريرأزهىمنثيابهيتخذكان

صابةمنالتقليلعلىتساعدأنهاكما ---- القلببنوباتا
.الدماغيةوالسكتة

طباءينصح شخاصالمدخنينا لعوادميتعرضونالذينوا
البطاطةبتناولالسيارات

البوتاسيوممنالكبيرةالكميةعلىالبطاطةحتواءنظراً
والفيتامينات

كانتسواءالبطاطةفوائدمنفائدةعنيعلنأندونيوميمّر
مهروسةأومسلوقة

علىتحتوينهاللمعدةمهدئةأنهاالبطاطةفوائدأهممن
«وجب»فيتامين

شخاصلدىالدمضغطارتفاعتسببالبطاطة يعانونالذينا
القلبأمراضمن

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

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

ويسببالصحةعلىكافيةنومساعاتعلىالحصولعدميؤثر
مراضمنالكثير ----.ا

تبزيادةمقترنليلةكلساعاتسبعمنأقلالنومبينما احتما
صابة بالسمنةا

شخاص قاتهمفياضطراباتيعانونالذينفا ينامونع
أقلساعات

القلبوأمراضوالسكريالمرتفعالدموضغطالبدانةأبرزها

كافيةساعاتخذمفيدومظلمةهادئةبيئةأنمنالتأكدإنإذ
النوممن

النومقبلوالكحولالكبيرةالوجباتتجنبمنبدلذلك

العالمدوللجميعوإستراتيجيةاقتصاديةمشكلةالطاقةتُشكل
----.للنفطالمستوردة

كماباستمرارتزيدالحيّةالكائناتعلىالسلبيةانعكاساتهان
والبيئيةالصحيةالظروفتُدهور

ةأكثرُعداُشكلالمشكلةهذهأنإ الناميةالدولعندجد
الطاقةعلىالكليعتمادها

حتباسلمستوىرفعهابسبب الذيالتصحروزيادةالحراريا
العالمفيالنباتيالغطاءيهدد

ضافةوذلك حفوريةالطاقةمصادرعمرإلىبا محدودغيرا
قريباينتهيأنيمكنونسبيا

خطربسبببديلةحلوليجادطويلةفترةمنذالجهودفبدأت
البشريةيهددالذيالتلوث

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)
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ًالعراقجنوبففي---- ثتوفيتمث ونةفيفتياتث خيرةا ا
بهجومبسبب .السائبةالك

عتناء ماتمنالسائبةبالحيواناتا الحديثعصرناع

الثقافةرموزمنرمزالمدنفيالسائبةالحيواناتعددكثرة
ـــــــــــة جتماعـي ا

الدولمنالعديدإلى بالنسبةمشكلةالسائبةالحيواناتتعد

بأعدادإنالعراقيةالسلطاتتقول جداً تافهةالسائبةالك

بمكافحةبطريقةاهتمامأينعير السائبةالك

وأديب،وإداريكمعلمعديدةثقافيةوأدوارألقاببينالعالميجمع 
.----

والروايةالقصةبينكتاباتهتجمعكما

دبيةونصوصها مستوياتهافيبتعدديةتتميزا

ايجمعبل ً عديدةوأجيالأزمنةبينأي

مح ترسمكتاباتهأنيعنيما دبم المعاصرالعربيا

المضمونمستوىعلىالمنزعواقعيةنجدهابينما

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

الحاليعصرنافيللعلملغةتكونأنالعربيةاللغةعلىيصعب
.----

أوجهجمودفيالعربيالمجتمعفيالسياسيالتسلطتسببفقد
العامةالثقافة

التطورمواكبةنتيجةالعربيةاللغةفيجّمةتغيّراتأجريتحيث
تطوراًأكثروأصبحتالعلمي

سبابفيتكمنفالمسألة التطوروراءوقفتالتيالفعليةا
العربيالمجتمعفيوالعلميالثقافي

والواقعيةالعلميةالعصرروحمعلتعارضهاتتراجعأنفعليها
والتكنولوجيالعلميوالنتاج

نتشارواسعةالعربيةلكونالجوهريالسببويعود ومواكبتهاا
العلميةللتطورات

ينصحالتنفيذي،بوكفيسومديرمؤسسزوكربيرغ،مارك
----.تحبه،شيئاتفعلأنالسهلمن:قائ

والحبالحسنةوالمواعظالحكممنبالكثيرحياتهتمتلئ

كثرسينالونالكثيريعطونالذينإن يحبونممنذلكبعدا

نسانيشعرمافكثيرا حباطفيصاببالفشلا يحبعندمابا

شياءإن عليهاالسيطرةتستطيععنهاتتجافىالتيا

بهتتلذذشيءفعلتحاولأنالنجاحعواملأهممنأنمؤكداً

A B C D E

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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علىولكنالعالمأنحاءمختلففيعظيمةإنجازاتالمرأةحققت 
----.ذلكمنالرغم

حقوقهاببعضتتمتعلمالعربيةالمرأةإننقولأنالصعبمن

أفضلولمستقبلناجحةكريمةلحياةوتشكلهمتربيهمالتيفهي

الرجالمنبنظرائهامقارنةكبيرةتحدياتتواجهزالتمافإنها

تنميةأجلمنبدورهاللقيامالرجلجانبإلىتقفأنالممكنمن
دها ب

ختباراتمختلففيرسوبهنبسبببعضهنقيديرقن فيا
الجامعة

علىقادربهاالمتضلعأنبالضرورةيعنيبالعربيةالتضلعإن
----.بهاتنهضأنيمكنمناهجوضع

أنجزإذاإيتملنوآدابهاالعربيةللغةالحقيقيالتاريخن
والفنيوالفكريوالعلميالسياسيالتاريخ

وةمحتاجهوبل التدريسبطرائقإلمامإلىذلكعلىع
الحديثالتعليمومناهج

غيراجتماعيةتاريخيةظاهرةأنهاعلىاللغةمعالتعاملعليهبل
العلميللبحثقابلة

مجردواعتبارهاالعربيةمعالتعاملعنالتوقفعليهيجبلكن
فقطمعينةلعلومإناء

العصرلمتطلباتاللغاتهذهمواكبةعدمفييكمنذلكلعل
والتكنولوجيالعلميالتطورمنالحديث

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

والفيلسوفالمفكرالعالَموّدع،٢٠١٢يونيومنعشرالثالثفي 
بينمميزةمكانةشغلالذيجاروديه،روجيهالفرنسيوالمناضل

.العشرينالقرنوعيفيبعمقأثرتالتيالشخصيات

2012 Haziran ayının on üçünde dünyaya veda
eden Fransız düşünür, filozof ve mücadele adamı
Roger Garaudy, 20. yüzyılın bilincini derin bir
şekilde etkilemiş şahsiyetler arasında seçkin yeri
olan birisiydi.

2012 Haziran ayının on üçünde, 20. yüzyılın
bilincini derin bir şekilde etkilemiş şahsiyetler
arasında seçkin bir yeri olan Fransız düşünür,
filozof ve mücadele adamı Roger Garaudy,
dünyaya veda etti.

2012 Haziran ayının on üçünde, 20. yüzyılın
bilincini derin bir şekilde etkilemiş şahsiyetlerden
biri olarak kabul edilen ve bu şahsiyetler arasında
seçkin bir yere sahip olan Fransız düşünür, filozof
ve mücadele adamı Roger Garaudy, dünyaya
veda etti.

20. yüzyılın bilincini derin bir şekilde etkilemiş
şahsiyetler arasında seçkin bir yer edinen ve
2012 Haziran ayının on üçünde dünyaya veda
eden Roger Garaudy, bir Fransız düşünür, filizof
ve mücadele adamı idi.

Bir Fransız düşünür, filozof ve mücadele adamı
olan Roger Garaudy, 2012 Haziran ayının on
üçünde dünyaya veda etti, ancak kendisi 20.
yüzyılın bilincini derin bir şekilde etkileyen
şahsiyetler arasında seçkin bir yer edinmişti.

 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)
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لخانيون،حققلقد لةوهما صلمغوليةس إيرانحكمتا
ناضولمنوجزءاًوالقفقاسوالعراق خان،غازانعهدفيا

حات تفيكبيرةإص دارةمجا قتصادوالمالا .والعمرانوا

İran, Irak ve Kafkasya’nın yanı sıra Anadolu’ya da
hükmeden Moğol asıllı bir hanedan olan İlhanlılar,
özellikle Gazan Han döneminde idare, maliye,
iktisat ve imar alanlarında önemli reformlar
yapmışlardır.

Gazan Han döneminde gerek idare ve maliye,
gerekse iktisat ve imar alanlarında büyük
reformları hayata geçiren İlhanlılar, İran, Irak,
Kafkasya ve Anadolu’da hüküm sürmüş Moğol
asıllı bir hanedandır..

Moğol kökenli bir hanedan olan ve Gazan Han
döneminde İran, Irak, Kafkasya ve Anadolu’nun
bir bölümünü egemenlikleri altına alan İlhanlılar,
bu dönemde, idare, maliye, iktisat ve imar
alanlarında köklü reformlar yapmışlardır.

Gazan Han döneminde İran, Irak, Kafkasya
ve Anadolu’nun bir bölümünde hüküm süren
Moğol kökenli bir hanedan olan İlhanlılar, idare,
maliye, iktisat ve imar alanlarında büyük reformlar
gerçekleştirmişlerdir.

Gazan Han döneminde, hüküm sürdükleri İran,
Irak, Kafkasya ve Anadolu’nun belli bir
bölümünde idare, maliye, iktisat ve imar
alanlarında büyük reformlar gerçekleştiren
İlhanlılar, Moğol asıllı bir hanedandır.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

ألف١٢بطولوبحريةبريةطرقبأنهالحريرطريقيعرف
وسطوالشرقآسياربطتكيلومتر .السنينلمئاتوأورباا

Asya, Orta Doğu ve Avrupa’yı yüzlerce yıl
boyunca karadan ve denizden birbirine bağlayan
İpek Yolu’nun, 12 bin kilometre uzunluğunda
olduğu bilinmektedir. 

Yüzlerce yıl boyunca Asya, Orta Doğu ve
Avrupa’yı 12 bin kilometre uzunluğundaki kara ve
deniz yollarıyla birbirine bağladığı bilinen yol, İpek
Yolu’dur.  

İpek Yolu; Asya, Orta Doğu ve Avrupa’yı yüzlerce
yıl boyunca birbirine bağlayan 12 bin kilometre
uzunluğundaki kara ve deniz yolları olarak
bilinmektedir. 

Yüzlerce yıl boyunca Asya, Orta Doğu ve
Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu’nun, 12 bin
kilometre uzunluğundaki kara ve deniz
yollarından oluştuğu bilinmektedir.   

12 bin kilometre uzunluğundaki kara ve deniz
yollarından oluştuğu bilinen İpek Yolu, aynı
zamanda Asya, Orta Doğu ve Avrupa’yı yüzlerce
yıl boyunca birbirine bağlayan yoldur. 

39.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer Sayfaya Geçiniz.
9

ÖSYM



2017-YDS İlkbahar/Arapça

 İnşaat sektörünün dünyada hızla gelişmesiyle
birlikte çimento, ihracatçı ülkelerde ekonomik
kalkınma için önemli bir rol oynamaya başladı.

نشاءاتمجالفيالحاصلالسريعالتطورفي بدأالعالميةا
سمنت قتصاديةالتنميةمجالفيدورهيلعبا للدولا
.المصدرة

سمنتبدأ التنميةأجلمنللمصدرينهامادورايلعبا
قتصادية العالمدولفيالبناءمجالفيالسريعالتطورمعا

.المصدرة

سمنتبدأ قتصاديةللتنميةهامادورايلعبا الدولفيا
فيوالتشييدالبناءقطاعفيالسريعالتطورمعلهالمصدرة

.العالم

سمنتبدأ قتصاديللتطورهامادورايلعبا معا
العالمدولفيوالتشييدالبناءقطاعفيالناجمالسريعالتقدم

.المصدرة

سمنتصناعةفيالسريعالتطورمع بدأتالعالمدولفيا
قتصاديةالتنمية .المصدرةالعالمدولفيهامادوراتلعبا

40.

A)

B)

C)

D)

E)

 Yemen’in başkenti ve en büyük şehri olan ve
nüfusu her yıl sürekli artan San’a, ülkenin
kuzeyinde, yüksek dağlarla çevrili geniş bir
vadinin ortasında yer almaktadır.

اليمن،عاصمةوهيالكبيرة،صنعاءمدينةسكانعدديتزايد
د،شمالفيعاليةبجبالمحاطواسعوادوسطالواقعة بشكلالب
خيرةالسنواتفيمستمر .ا

اليمنشمالفيعاليةجبالبهتحيطفسيحوادوسطصنعاءتقع
دعاصمةوهي هائلةبصورةسنةكلسكانهاعددويزدادالب
.الكبيرةالمدنفينراهكما

شمالفيعاليةبجبالمحفوففسيحوادامتدادعلىصنعاءتقع
د وأكبراليمنعاصمةهيإذسنة،كلسكانهاعددويزدادالب
.مدنها

عددبسببازدحاماًمدنهاوأكثراليمنعاصمةهيصنعاء
الجبالبهتحفعريضوادوسطوتقعسنةكلالمتزايدسكانها
دشمالفيالعالية .الب

سكانهاعدديتزايدوالتيمدنهاوأكبراليمنعاصمةصنعاء،تقع
شمالفيعاليةجبالبهتحيطفسيحوادوسطباستمرار،سنةكل

د .الب

41.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer Sayfaya Geçiniz.
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 Orta Doğu bölgesi, gerek tarihsel kimliği,
gerekse coğrafi, ekonomik, doğal koşulları ve
stratejik konumu nedeniyle, insanlık tarihinin
en önemli ve sorunlu bölgelerinden biri
olmuştur.

وسطالشرقمنطقةأصبحت الناحيةمنالعالممناطقأهممنا
قتصادية بسببسواءالبشريةتاريخفيوالطبيعيةوالجغرافيةا

.المتأزمالجغرافيموقعهابسببأوالتاريخيةهويتها

ستراتيجيوالموقعالتاريخيةالهويةكانتلقد الشرقلمنطقةا
وسط سبابأهممنواحدةا قتصاديةا والطبيعيةوالجغرافيةا

.البشريةتاريخفيالعالممناطقأهممنتكونأنإلىأدتالتي

وسطالشرقمنطقةأصبحتلقد العالممناطقوأعقدأهممنا
ستراتيجيالجغرافيموقعهابسببوذلكالبشريةتاريخفي وا

قتصادي .أخرىناحيةمنالتاريخيةوهويتهاناحية،منوا

وسطالشرقمنطقةأصبحتلقد العالممناطقأهممنواحدةا
التاريخيةهويتهابسببسواءالبشريةتاريخفيإشكاليةوأكثرها

قتصاديةالجغرافيةالظروفبسببأو وموقعهاوالطبيعيةوا
ستراتيجي .ا

وسطالشرقمنطقةأصبحت فيالعالممناطقأهممنواحدةا
قتصاديةظروفهابسببسواءالبشريةتاريخ والطبيعيةا

ستراتيجيموقعهاأوبسبب هويتهابسببأووالجغرافيا
.التاريخية

42.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer Sayfaya Geçiniz.
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دمغةهجرة”مصطلح والمتخصصينالعلماءهجرةعلىيدل“ا
البلدانإلىالناميةالبلدانمنوالمعرفةالعلمفروعمختلففي

فقرزيادةفيالهجرةهذهوتسهم.المعرفيةأوالمتقدمةالصناعية
ن.وقوتهاالمتقدمةالصناعيةالبلدانغنىوزيادةالناميةالبلدان
ءودربتعلّمتالناميةالبلدان عشراتوالمتخصصينالعلماءهؤ

التعليممنبقليلأوجاهزين،شبهالمتقدمةالبلدانوتلقتهمالسنين،
فيونقصتالمتقدمةالبلدانلدىالشاملةالتنميةفزادتوالتدريب،

م.الناميةالبلدان غنياءفقراًالفقراءزادآخر،وبك نغنى،وا
ً،التكنولوجيا، غنياءيستغلهاإجما قوياءا لمصلحتهم،وا

الرقميةالفجوةزيادةإلىأدىمماالمعلومات،عصرفيوخاصة
والعقلوالعلمالمعرفةفيالمتخصصةالميادينفيفرقهيالتي

قتصاد فيسيماوعديدةلميادينشاملةفجوةإنهاأيوالتعليم،وا
الحاديالقرنفيالفجوةهذهوازدادتوالمجتمع،الفرددخل

مليوننصفمنأكثرهاجرلقدالمثال،سبيلعلى.والعشرين
تحادية،روسيامنإنسان تحادانهياربعدا فخسرتالسوفييتي،ا
راتمنملياراتروسيا عشرمنأقلفيالقوميالدخلمنالدو
هجرتهم،يقافعلمائهارواتبزيادةإلىعمدتلذلك.سنوات
.المتقدمةالدولتمنحهمماثلثمنأكثريتقاضونولكنهم

دمغةهجرةأنيبدو ----.فقراًأكثرالناميةالبلدانتجعلا

كاديميينالعلماءرواتبتخفيضبسببكلهوهذا وا

هذهميزانيةفيعجزاًفتسببتنخفضالصادراتنسبةن
البلدان

والفنالعلمذويمنكانمنأبنائهاِمْنتفقدنها

ًليسجلواأكثرويعملوايجهدواأنبدلذا، تقدم

البلدانتلكفيطبيعيةمصادروجودعدمبسبب

 43.-46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

تهيما البلدانإلىالمهاجرينوالمتخصصينالعلماءمؤه
النص؟حسبالمتقدمة

ولذلكبلدانهمفيالعملعنمفصولونأومتقاعدونأكثرهم
.للرعايةيحتاجون

للحصولوتأهيلهمتدريبهمفيجبالعمل،عنعاطلونمعظمهم
.مهنةعلى

أوللتوظيفمؤهلغيرهومنوبينهممتفوقون،أذكياءبينهم
.العمل

ستمرارمنتمكنهممهنيةكفاءةأوعلميةدرجةأييحملون ا
.الحياةفي

التعليممنكثيرا،أوقليقسطاً،نالواالذينالمهنذويمنهم
.والتدريب

ه؟النصفيوردماتطابقأدناهالنقاطمننقطةأي أع

ممتلحقالناميةالبلدانتكاد خيرةالقفزاتبعدالمتقدمةبا فيا
.شتىميادين

ت،عدةفيالهوة،إن الناميةالبلدانبينوتكبرتتسعمجا
.المتقدمةوالبلدان

والصناعةالعلمحيثمنحالةأسوأعلىوهيمتخلفةبلدانهناك
قتصاد .وا

ًلهادعماًبلدانهمإلىيرجعونالعلماءبدأ .تطورهافيومشارك

البلدانحسديثيرمبلغاًوالعبقريةالدهاءلذويروسياتدفع
.المتقدمة

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)
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القطعة؟هذهمننستخلصهالذيما

قلالعالمبلدانإلىترسلالغنيةالدول وفنيينمثقفينتطوراًا
سهام .نهضتهافيل

ق،علىالمتقدمة،البلدانفيوالمتخصصونالعلماء ط كلهما
.الثالثالعالمبلدانأبناءمن

دمنقادمينعلماءتوظيفتستطيعالمتقدمةالدولإن ب
.بعُدأخرى

وفيمنافعهافيوتستخدمهاالفرصةتنتهزالمتقدمةالدولإن
.تقدمهاسبيل

.العالمأنحاءمختلففياستثماراتلهاالمتقدمةالبلدانإن

46.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer Sayfaya Geçiniz.
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غرفيالتعلّم"يقولون ِ أّكدتهماوهذا"الحجرعلىكالنقشال
سنفيثانيةلغةتعلمأننتائجهاأظهرتإذجديدةبريطانيةدراسة
علىقدرتهتضاؤلمقابلإتقانهاالفردعلىيسهلمبكرة
طفالأنالدراسةفيوجاء.العمربهتقدمكلّماإتقانها فيأسرعا

العمرتقدمكلّمافإنهالحالوبطبيعةثانية،لغةتعلم
ًالقدرةتقل أسبابإلىذلكويرجع.جديدةلغةإتقانعلىتدريجيّا

التعلمفيأكبرجهداًويبذلأطولوقتاًيقضيالطفلأنمنهاعدة،
ضافةبالبالغين،بالمقارنة اللغويةالمفرداتأنذلكإلىبا
.التعلمصعوبةمنتزيدالبالغينلدىالمتأصلةالنحويةوالقواعد

إدخالفيحساسالبشريالدماغأنإلىأيضاًالدراسةوتشير
البالغيجدلذلكالنحوية،اللغةقواعدذلكفيبمااللغوية،المفردات

أطلقوافترةهناكأنالعلماءوكشف.جديدةلغةتقبلفيصعوبة
الطفلعقلفيهايكونوالتيالطفلبهايمّر"الدقيقةالمرحلة"عليها
السابعةبينالفترةهذهوتتراوحتامة،بسهولةثانيةلغةلتعلم ُمهيأً
الدقيقةالمرحلةأنإلىأخرىدراساتتشيرحينفيالبلوغ،وسن

.ذلكمنأصغرسنفيتبدأ

ّمننستنتج هالن فرادقابليةأنأع ----.ثانيةلغةلتعلما

فرادعندتتغير أعمارهمتفاوتحسبا

أجناسهمتغيرتمهماالناسجميععندثابتةتكون

الطفولةسنفيأكثروتكونالعمربتقدمتقل

طفالعندتتضاءل لعابانشغالهمبسببوذلكا شابههاومابا

الكهولةمرحلةفيأوجهافيوتكونوأخرىمرحلةبينتتذبذب

 47.-50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

A)

B)

C)

D)

E)

ّقراءةبعد طفالإتقانإنالقوليمكنالن أسرعثانيةللغةا
----.الكبارمن

طفالعندالمتأصلةالنحويةوالقواعداللغويةالمفرداتن ا
ذلكفيتساعدهم

طفالمنأكبرجديدةلغةقواعدتقبلعلىالبالغينقابليةن ا
الرشدسندون

للبالغينيسهللذلكالمجالهذافيحساسالبشريالدماغن
ثانيةلغةتعلم

طفالن منأكثرنحويةومصطلحاتلغويةمفرداتيمتلكونا
البالغين

طفالن البالغينمنأوفرجهداًويبذلونأطولزمناًيقضونا
التعلمأجلمن

؟خطتحتهاالتي"مهيأ"لكلمةمعنىأقربالتاليةالكلماتأي

هانئا جاهزا

هنيئا معا

ناميا

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A) B)

C) D)

E)
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----.أنأظهرتقدالعلماءأجراهاالتيالدراسةأنيبدو

ًيكونالطفلعقل سنبلوغحتىبسهولةثانيةلغةلتعلممهي
الرشد

عندثانيةلغةتعلمفيهايصعبالتيالمرحلةهيالدقيقةالمرحلة
طفال ا

كهمبسببأعمارهمبتقدميسهلالكبارلدىاللغةإتقان امت
متأصلةمصطلحات

ثانيةلغةلتعلمتعتبرعائقاالمتأصلةاللغويةالمصطلحات
الكبارعندخاصة

منذلديهمالمتأصلةاللغويةالمصطلحاتنسيانللكباريمكن
الصغر

50.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer Sayfaya Geçiniz.
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زمةأثرت فئةلكنالعالم،فيعدةقطاعاتعلىالعالميةالماليةا
باقيمنوتأثراتضرراالفئاتأكثرتعّدوالمراهقينالشباب

فعلىالمجموعات إذالمالية،وقدراتهمالتعليميةمستوياتهماخت
يينيزال شخاصم ياتفيا مريكيةالمتحدةالو وأورباا

أحدوأفاد.والتعليمالعملفرصقلةمنيعانونالعالمدولوباقي
بحاثمراكز تأنأمريكافيا ياتفيارتفعتالعملمعد الو
مريكيةالمتحدة زمةحدوثفترةفيا بعدها،وماالماليةا

بدولمقارنةأمريكافيوملحوظاسريعاانخفاضاسّجلتلكنها
مريكي،المركزوأوضح.الفترةتلكبعدأوربا تحاددولأنا ا

وربي، فيالموجودةتلكمنمختلفةجديدةإجراءاتاتّبعتا
مرأمريكا، وتعليمعملنسبعلىبالحفاظساعدهاالذيا
وربيةالدولأنالمركزوذكر.مرتفعة  تدريبنظامعلىتعتمدا
ياتمنأكثرالصناعةقطاعفيالشبانوتطوير وقال.المتحدةالو

قتصاديينبعض قطاعاتفيالعملعلىالشبابتدريبإنا
تهمعلىيعتمدونالذينخصوصاًضروري،أمرمختلفة عائ

قتصاديونوحّذر.مادياً فيجماعية،اضطراباتحصولمنا
.وتعليمعملدونالشبابمنكبيرةنسبةبقاءحال

تحاددولأنيبدو وربيا نسبعلىالحفاظمنتمكنتقدا
. ----مرتفعةوتعليمعمل

أمريكافيهيعّمامختلفةجديدةإجراءاتعلىاعتمدتنها

أمريكافيهوعليهمماأكثرمتطورأوربافيالصناعةقطاعن

تهمعلىمادياًيعتمدونأوربافيوالمراهقينالشبابن عائ

وربيةالدولفيالشباببيناضطراباتحدوثعدمبسبب ا

زمةتتأثرلمأوربافيالصناعيةالقطاعاتمعظمن الماليةبا

 51.-54. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

ّقراءةبعد  ----.إنالقوليمكنالن

ت نتعاشبعدأمريكافيارتفعتقدالعملمعد ا
طويلةلمدةواستمرتالمالي

تحاددولإجراءات وربيا البطالةمنالحدعلىتؤثرلما
ياتأسوة المتحدةبالو

أوربافيالعملفرصمنأكثركانتأمريكافيالعملفرص
ل زمةخ وبعدهاا

زمة القطاعاتبعضعلىسوىتؤثرلمالماليةا
ستثمارية تحادفيا وربيا ا

للحدمنهبدأمرمختلفةقطاعاتفيالعملعلىالشبابتدريب
البطالةمن

----.أنالنصمننفهم

العملفرصمنيزيدمختلفةقطاعاتفيالشبابتدريب

اضطراباتيسببأنيمكنوتعليمعملدونالشباببقاء

تحاددول وربيا وتعليمعملنسبعلىالحفاظمنتتمكنلما
مرتفعة

خرىالفئاتمنغيرهممنحظاأكثرالعالمفيالمراهقين ا
زمةمنالمتضررة ا

زمة يجابيتأثيرهالها كانالماليةا قتصاديالصعيدعلىا ا
والسياسي

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)
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زمةتأثرتقدأمريكافيالشبابفئةأنيبدو منأكثرالماليةبا
وربيين ----.ا

تهمعلىيعتمدونأوربافيالشبابن فيالحالهوكماعائ
أمريكا

لازدادتأمريكافيالعملفرصن زمةحدوثفترةخ ا
المالية

وربيةالدولن اتختلفإجراءاتاتّخذتا ّ فيموجودةهيع
أمريكا

ياتفيهناكليسنه لتدريبمراكزالمتحدةالو
الشبابوتطوير

وربيةالدولفيالتعليممستوياتن فيهيمماأكبرا
يات المتحدةالو

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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فاتختلفكثيرةلهجاتسوريافي إلىمحافظةمنكبيرااخت
الجنوبفي"حوران"فهناك.حارةإلىحارةمنوأحيانامحافظة،
ردنية،اللهجةمنالقريبةولهجتها الجبليةولهجتهالعربوجبلا

ولهجةالصحيحة،مخارجهامنالحروفكلتقريباتلفظالتي
حيفيالمستعملةالقديمةالشاميةباللهجةالمسماةوريفهادمشق

خذمع.الميدان عتباربعينا توجدالعاصمةدمشقداخلفيأنها
القريبةحماةلهجةولديك.اللبنانيةاللهجةأشهرهامتنوعةلهجات

الدمشقيمن"الحموي"تمييزيصعبحيثدمشقلهجةمنجدا
مهماطريقةمن مفي ومطاللفظفيرخاوةفيهالذيك .الك

نكاتهابانتشارانتشرتالتيالشهيرةحمصأهللهجةوكذلك
التيالسوريالساحلولهجةالسوري،الشعبأبناءلدىالطريفة

لهجةتتميزكماالمنطقة،تلكأبناءإيجيدهخاصبلفظتتميز
ذقية جدامغايرةفهيحلبلهجةوأما"القاف"حرفباستخدامال
.لفهمهاخاصمعجمإلىوتحتاج

النص؟هذاقراءةبعدنقولأننستطيعماذا

أبناءبينحمصأهللهجةانتشارفيكبيردورللنكاتكان
.السوريالشعب

فيبماالسوريةالمحافظاتمعظمفياللبنانيةاللهجةاستعماليتم
.العاصمةدمشقذلك

منالحروفمعظمتقريباتلفظسورياداخللهجةتوجد
.الصحيحةمخارجها

اللهجةبينالتمييزيصعبقدلذاكثيرة،لهجاتسوريافي
.الحلبيةواللهجةالشامية

واللهجاتالسوريةاللهجاتبينتشابهعنالحديثيمكن
.المجاورةالبلدانفيالمستعملة

 55.-58. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

A)

B)

C)

D)

E)

القديمة؟الشاميةباللهجةالمسماةاللهجةهيما

ومنأخرىإلىمحافظةمنتختلفمتنوعةسوريةلهجاتهي
.آخرإلىحي

حيمنطقةفياستعمالهايتموالتيوريفهادمشقمدينةلهجةهي
ــدان .المـي

وأشهرهاالعاصمةدمشقداخلالمستعملةالمختلفةاللهجاتهي
.اللبنانيةاللهجة

بماالصحيحةمخارجهامنالحروفمعظمتلفظالتياللهجةهي
.القافحرفذلكفي

نسانيحتاجالتيالمختلفةالحلبيةاللهجةهي قاموسإلىا
.يفهمهاكيخاص

مدينةداخلالسائدةاللغويةالحالةعننقولأننستطيعماذا
النص؟هذاقراءةبعددمشق

باللهجةالمعروفةاللهجةوهيواحدةلهجةإفيهايستعمل
.القديمةالشامية

أبناءلدىالطريفةنكاتهابانتشارالشاميةاللهجةانتشرتلقد
.السوريالشعب

دبلهجاتكثيراتأثرتقدلهجتهاأنيبدو مجاورةعربيةب
.جبليةلهجةكونها

مخارجهامنالحروفمعظمفيهاتلفظمغايرةلهجاتدمشقفي
.الصـــحيحة

واللهجةاللبنانيةكاللهجةمختلفةلهجاتدمشقفيتستعمل
.القديمةالشامية

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)
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دمشق؟لهجةعنحماةلهجةتمييزصعوبةسببما

.دمشقفيمتنوعةلهجاتوجود

مفيوالمطاللفظفيالرخاوة .الك

.السوريالشعبأبناءبينالمنتشرةالنكات

.الصحيحةمخارجهامنالحروفلفظعدم

.دمشقمدينةداخلالمستعملةاللبنانيةاللهجة

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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وزيرسلطةتحتتوضعالتيالعامةالمرافقمنمجموعةالوزارة
وكل.العاليوالتعليموالصحةوالداخليةالخارجيةوزارةمثلمحدد

داراتمنومجموعةمركزيةإدارةإلىتقسموزارة مركزيةا ال
نطاقضمنالوزارةوتدخل،"المديريات"تسميةعليهايطلقالتي

دارة القديممنذالعربعندالوزارةُعرفتوقد.للدولةالمركزيةا
المسلمونالعامالقانونفقهاءوعّرف"الدواوين"تسميةتحت

السلطةبحقوقيتعلقمالحفظموضع":فهوبليغاًتعريفاًالديواَن
عمالمن موالا منوأول".والعمالالجيشمنبهايقومومنوا

الحاجاتاقتضتهمابحكمالخطاببنعمرهوالديوانوضع
وأهم.آنذاكالناشئةللدولة إداريتنظيموجودضرورةمنالعملية

مهمتهانحصرتالذيالجندديوانكانالعصرذلكفيالدواوين
شخاصتسجيلفي أوالخراجوديوانلهم،العطاءيجبالذينا

وماالمالبيتإيراداتحصرفيتتمثلمهمتهكانتالذيالجباية
كانالذيالبريدوديوانالجباية،أوالخراجمنمسلملكليفرض

قاليمفيالعمالمنالمعلوماتبتوصيليقوم أوالعاصمةإلىا
ميةالدولةفيوأهمهاالدواوينأكبرولعل.العكس س ديوانهوا

فيواسعةبأموريحيطكانإذالعباسيون،أنشأهالذيالسلطنة
داريةالتعليماتوتحديدالمدنيينوالعمالالجيشمثلالدولة لهما
عمالتختلطحتى .المسؤولياتوتتشتتالسلطاتوتتداخلا

دارة؟يخصفيماالعباسيونامتازبما ا

.والتدريسوالترجمةبالبحثتهتممدارسبإنشاءقاموا

متاريخفيمحكمةأولوأنشأواقوانينأولوضعوا س .ا

مويينعناختلفوا داريالنظامبنقلا .وتطبيقهالبيزنطيا

.الدولةمؤسساتبكافةيُعنىإدارياًجهازاًأسسوا

متاريخفيديوانأولأنشأوا س .آنذاكالوزارةبمثابةوكانا

 59.-62. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

الخطاب؟بنعمرفعالياتعننقولماذاالقطعة،حسب

ءميعدلمالذيالماليالنظامبتعديلقام .عصرهمتطلباتمعيت

اقتضتهماحسبوهذا،للدولةإداريجهازأولأنشأإنه
.الظروف

ميةالدولةرقعةوتوسعالفتوحاتعصَرعصرهيعتبر س .ا

داريةالشؤونفيانتهج فهمنهجا .منوالهمعلىونسجأس

هتمامدونماالجيشتعزيزإلىجهودهصرف قتصادا .با

----.بيهتمالبريدديوانكان

المجاورةالدولملوكإلىسلطانيةرسائلإعداد

واستضافتهمشاسعةبلدانمنالقادمينالسفراءاستقبال

رواتبهموإعطاءللحربمؤهلينجنوداختيار

خاصمستودعفيوتخزينهاالرسميةالرسائلتصنيف

تالقيام ماإقليمفيوعمالهاالدولةمقربينبالمراس

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer Sayfaya Geçiniz.
20

ÖSYM



2017-YDS İlkbahar/Arapça

؟"الديوان"معنىيخصفيمايقالأنيمكنماذا

فهلقد ّ .مسؤولياتهنطاقوحددوابالقانونالمختصونع

.إيضاحإلىويحتاجغامضاًالدقيقمعناهزالما

.دولةإلىدولةومنعصرإلىعصرمنمعناهيتغير

.مترادفاتهوذكروادقيقاًتفسيراًالعرباللغويونفسره

مفهومعنيختلفمصطلح"الديوان"إنالقانونفقهاءقال
".الوزارة"

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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:كريم
جراءاتفيرأيكما- دمغة؟هجرةمنللحّداتخذتالتيا ا

:سهيلة
-----

:كريم
نالمناسبالوقتفياتخذتقدالتدابيرهذهبأنأعتقد-

.كوادرهافيالنقصمنتشكوبدأتالعلميةالمؤسسات

:سهيلة
ختصاصالعلمرجالبأنننسىأيجبنعم،-  ركائزأهمهموا

زدهارالتقدم العقولكسبمنبّدوالعالمبلدانكافةفيوا
دهامنهاجرتالتي .ب

الذينالمجتمعأفرادمنالكبيرةالنسبةيشكلونالخبراءإننعم،
دغادروا .والمؤتمراتالندواتفيللمشاركةالب

عليهموالحفاظالعلمرجالمساندةأجلمنمنهبّدأمًراكان
خرينوتشجيع .بلدانهمإلىالعودةعلىمنهما

الكوادرفيفائضاهناكنالدرجةلهذهضروريةبأنهاأعتقد
االعلمية ً ساتذةوخصو تفيوالمختصينا .الفنيةالمجا

خصالموظفينرواتبزيادةالضروريمننعم، وبا
ساتذة ختصاصالعلمورجالا ولكنهاالعملعلىلتشجيعهموا
.تكفي

منالمهاجريننسبةبأنأعتقدولكننيضروريةإجراءاتإنها
جراءاتتلكإلىتدعودرجةإلىكبيرةليستالعلمرجال .ا

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

63.

A)

B)

C)

D)

E)

:المريضة
مراضأطباءقررهاالتيالدواءحبوبمعيأحمل- !العصبيةا

:الطبيب
لستأنكحدإلىسليمشيءكلكاملة،بصحةتتمتعينإنك-

.دواءإلىبحاجة

:المريضة
دكتور؟ياتنصحنيبماذاإذا،-

:الطبيب
-----

ثتتناوليأنعليك .الماءمنقليلفيالدواءهذامنقطراتث

دويةهذه .بإذنالوقتأقربفيستشفيكا

.الهدوءفيأسبوعلمدةتستريحيأنينبغي

دويةلهذهيدكتمديأقرري .أبداا

.منعاجشفاءلكأتمنى

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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ح  :ص
سيويةالبلدانأنأرى- المشاكلمنأخطرمشكلةاليومتواجها

قتصاديةالسياسية .وا

:زينب
-----

ح :ص
-ِ .داخليفيماوأفكاريقرأتنكالتخمينفيأحسن

:زينب
وخاصةالمتقدمةالدولنذلكمعرفةالصعوبةمنليس-

العلمرجالمنممكنعددأكبرلكسبوسعهافيماتبذلأمريكا
ختصاص .والمفكرينوا

ّانتواجهالتيالصعوباتعنتتحدثأنكشك هذهفيالش
.الدول

الشبابوخاصةالناسبينالمتفشيةالبطالةعنتتحدثأنكأظن
.البلدانهذهفي

سيويةالدولأنشك احتياجاتهانقصسدفيمشكلةتواجها
.والمفكرينللعلماء

البلدانجامعاتفيالموجودةالمشاكلعنالتحدثتريدأنكأظن
سيوية .ا

دمغةهجرةعنتتحدثأنكأظن وخاصةأوطانهاخارجإلىا
.العربيةالدول

65.

A)

B)

C)

D)

E)

:علياء
معا؟زرناهلورأيكما،اليومهذاالكتابمعرضإلىسأذهب-

:سالم
الماضية؟القرونمخلفاتمنهذاأليس!الكتاب؟معرض-

:علياء
أنكأعرف!الماضية؟القرونمخلفاتالكتابعنتقولهل-

.القراءةتحب

:سالم
-----

:علياء
لكترونيالكتابيحلأنيمكنوتطورالعالمتقدممهما- محلا

.الورقي

قةما علىشيءكلوأصبحالعالمتغيرلقدبالمعارض؟ذلكع
نترنت .ا

.للوقتمضيعةذلكفكلوالقراءةالكتبمنفائدة

نسانأنتعتقدينهل .القديمةالكتبمنشيئايتعلمأنيستطيعا

دناليت .المجتمعاتكليسودالذيالتخلفعنوتبتعدتتقدمب

دظلتطالما .يؤخرأويقدمأنللكتابيمكنفمتخلفةالب

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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:سمير 
ولىالجائزةتستحقالقصةهذه- .فعا

:سامية
خرىالقصة- الفرق؟فماُمحكمة،حبكةذاتكانتأيضاا

:سمير
شكالأحدثإلىالقصةهذهاتجهت- معتنسجمالتيالقصصيةا

.المتسارعالعصرروح

:سامية
-----

:سمير
لمنهذاعنعبرتلقدنعم،- فيوتكاملسريعةومضاتخ

لةالقليلةالمفرداتوظفتكماالفنيالبناء .العامةللد

القارئتجعلالتيالتفاصيلفيأسهبتالروايةأنتقصدهل
فروعه؟بكاملالحدثيعيش

القارئتجعلدرجةإلىوطويلةمملةالقصةهذهأنتقصدهل
بالضجر؟يشعر

أوالعميقةاللمحةاختيارمنتمكنتالقصةهذهأنتقصدهل
القصة؟فنيتطلبهاالتيالمركزةاللقطة

يامهذهالقصيرةالقصصأنتقصدهل التعبيرعلىقادرةغيرا
الكاتب؟يريدهعما

لعدمالقصيرةالقصصمنالنوعهذالفهممجالأنتعنيهل
فادة؟علىقدرتها ا

67.

A)

B)

C)

D)

E)

ندلسشكلتقد الغربإلىالعربيالتراثلنقلالرئيسةالبوابةَا
لمن .العلمومراكزالترجمةُورخ

العلمومراكزالترجمةدورإنشاءبعدذروتهاالعربيةالثقافةبلغت
ندلسعبرالغربإلىانتقلتثم .ا

ندلسفضليُنكر والمترجمينللعلماءهاماًمركزاًكونهافيا
.الغربفيالمعارفنشرواالذين

ندلسأنشك التراثنتشاربالنسبةمهماًمعبراًكانتا
وربيةالعلممراكزفيالعربي .ا

ندلستعتبر ساسيا الغربإلىالعربيالتراثلنقلالمعبرا
.الترجمةوأعمالالعلميةالنشاطاتبفضل

التراثنموفيبارزاًدوراًالعلمومراكزالترجمةدورلعبتقد
ندلسالعربي همالبوابةهيوا .نقلهفيا

ّاللغةألفاظمنطائفةهناك  المعنىعلىمنهاالواحداللفظيد
.ونقيضه

تمعانيهافيتجمعالكلماتمنمجموعةهناك .متشابهةد

ّالكلماتمنمجموعةهناك المعنىعلىمنهاواحدكليد
.وعكسه

ٍعلىتدلالكلماتمنمجموعةهناك وغيرمختلفةمعا
.متشابهة

ماوالمعنىعلىمنهاواحدكليدلالكلماتمنمجموعةهناك
.يرادفه

مافيومتشابهةالمعانيفيمترادفةالكلماتمنمجموعةهناك
.عليهتدل

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

68.

A)

B)

C)

D)

E)

69.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer Sayfaya Geçiniz.
24

ÖSYM



2017-YDS İlkbahar/Arapça

كلمضغرشيقاالبقاءمفتاحيكونأنالممكنمن بكلأكثرا
.بساطة

تمضغعدمإن يسببأنيمكنكافوبشكلبهدوءالمأكو
.الجسمرشاقةوفسادالبدانة

وبالتاليأصغرلقطعالطعامتكسيرفيتساعدالمضغعمليةإن
.كفاءةأكثربهضمتسمح

عنالمسؤولةالهرموناتإفرازتحفيزفييساعدقدالمضغإن
.معابالشبعوالشعورالشهية

بكثيرأهمالوزن،فقدانفيدوراتلعبأنيمكنالمضغعمليةإن
.سابقايعتقدكانمما

آثارلهاوليست-ومثبتةومجانيةآمنةطريقةهوالجيدالمضغإن
.الوزنلفقدان-جانبية

والرغدالصناعيالتقدمعناصرأهممنالعلميالبحثأصبح 
جتماعي، .المتقدمةالدوللمجتمعاتسيماا

الصناعيالتقدمعناصرأهممنالعلميالبحثأصبح
.المتقدمةالدولمجتمعاترفاهيةفيجداالخاصة

والرفاهالصناعيالتقدمعناصرأهممنالعلميالبحثسيكون
جتماعي، .المتقدمةالدوللمجتمعاتخاصةا

جتماعيوالرفاهالصناعيالتقدم المتقدمةالدولفيخاصةا
.العلميالبحثعناصرأهميعتبرمن

والرفاهالصناعيالتقدممرتكزاتأهممنالعلميالبحثغدا
جتماعي، .المتقدمةالدوللمجتمعاتخاصةا

عتمادمنالمتقدمةللدولبد لتحقيقالعلميالبحثعلىا
جتماعيالرفاه .فيهاالسائدوالصناعيا

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)

ندلسكانت مرتبطةبالشرق،متصلةالجغرافي،بعدهاعلىا
ندلسفيالثقافيةالحركةيتتبعومنالثقافي،بنشاطه الفتحمنذا

الحدودتعرفلغةالعربيةاللغةوأن----السقوطإلى
فيالحضاريةللمظاهرترجمانبأهلها،الصلةوثيقةوالسدود،

.المختلفةأقاليمهامنإقليمأي

حظ ندلسأني منخاليةشبهكانتالمسلموندخلهاعندماا
.والفنونالعلوم

ومنزلوالفنونالعلومموردالبدايةمنذالعربيالمشرقإن
.الشرقيةللثقافة

ينشرأنيريدعندماالمشرقإلىوجههيوليأنغيريجدفلم
دبالعلم .وا

دبالعامةالخصائصأنيجد كانعماتختلفالعربيل
.الشرقفيموجوداً

طريقعنالمشرقيةالكتبيقتنواأنمنبداًيجدوالمأنهميرى
دإلىالرحلةتشجيع .المشرقب

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

72.

A)

B)

C)

D)

E)
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مراضمنكثيرانتشارالعلماءيتوقع وبئةا تصاعدمعوا
المنظماتمنالعديددفعماهذا----.المناخيالتغيّرمؤشرات

لتوضيحالمناخي،التغيّرلظاهرةالصحيةالتأثيراتلرصدالدولية
مراضالجغرافيالتوزيعتغييرعلىالظاهرةتأثير وإمكانيةل

.التوزيعهذاحسبإحصائها

توالترابيةالرمليةالعواصفستسببكما كبيرةبيئيةمشك
.العالمفيالزراعيةالمحاصيلإنتاجعلىستؤثروبدورها

النامية،كالدولضعيفة،تحتيةبنىتملكالتيالبلدانوستتأثر
خرىالدولأضعاف .للظاهرةالصحيةبالتأثيراتا

اليوميةالحرارةدرجاتارتفاعوتيرةفيزيادةحصولويمكن
لالحارةالموجاتوزيادة .قصيرةمدةخ

مطارهطولأنماطفيتغيّرحدوثإلىالعلماءويشير بماا
نتاجيةانخفاضإلىيؤدي غذيةا ساسيةل .ا

نشطةوسببت حفوري،الوقودكإحراقالبشرية،ا قفيا إط
.الحرارةلحبسالغازاتمنكبيرةكميات

لةيستعملمصطلحالبديلةالطاقة الطاقةمصادربعضعلىللد
حفوريللوقودالبديلة ّعام،بشكل.ا مصادرعلىالمصطلحيد

ّ----.البيئةعلىقليلضررذاتتقليديّةغيرطاقة استخراجيت
والجزروالمّدوالرياحالشمسمنوالمتجّددةالطبيعيّةالطاقة

.متجّددةطاقةمصادرفكلّها.الجوفيّةالطاقةونشاطات

حفوريالوقودأنواعكلتستخدم توليدفيخامكموادا
.الكهرباء

رضباطنمننستخرجهاالتيالمصادركل .مايوماًستزولا

.الشهريّةالفواتيرلدفعداعيالبديلةالطاقةاستخدامحالوفي

ّدةالطاقةلمصطلحكمرادفالمصادربعضتستعملها .المتج

.بأنفسنانحنسنولّدهاالطاقةمنإليهنحتاجالذيفبالقدر

73.

A)

B)

C)

D)

E)

74.

A)

B)

C)

D)

E)

هذهببعضتركياوتنفردآخرإلىبلدمنالزواجعاداتتختلف
تفاقعادةتزالو.العالمفيغرابةالعادات منالزواجعلىا
فيوالشابالفتاةبخطبةالمناطقبعضفيساريةالصغر

قارببينمنتشرالنوعوهذاالمبكرة،المرحلة صدقاءأوا ا
هل،همالزواجهذايقررمنفإن----.الجيرانأوالمقربين ا

بينالمشاكلبعضتحدثقدالزواجمنالنوعهذابسببلكن
عجابلعدمالعكسأوللشابالفتاةلرفضالعائلتين عدمأوا

خرالطرفكرامةجرحإلىيؤديممابينهما،التكافؤ بسببا
.الرفضهذا

فيينتشرفإنهوتحريمهالزوجاتلتعددالقانونيالمنعورغم
.القرويةالمناطق

لمنالزوجةأوالزوجاختيارمؤخراوانتشر الزواجبرامجخ
.بالتلفزيون

ليطلبالعروسلبيتالعريسبزيارةالزواجخطواتأولىتبدأ
.أبيهامنيدها

ثكلمنزيجةأنالدراساتوأظهرت زواجهيزيجاتث
.أقارب

دونمنبخطبةالصغرمنذوالشابالفتاةبربطالزواجهذافيتم
.موافقتهماأوعلمهما

75.

A)

B)

C)

D)

E)
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 (I)التفكيرهيالطفللغرفةديكورإعدادفيالذهبيةالقاعدةإن
دراك(II).وواقعيةعمليةبطريقة يبقى لنالطفلهذابأنوا
بد،إلىصغيرا هليتصورهمماأسرعيكونربمانموهوأنا .ا

(III)أيضاستتغيراهتماماتهأنيعنيوهذا.(IV)الطفليأكل
إلىيؤديقدوالذيغرفتهفيالمفيدغيرالطعاممنكثيراالصغير

فتقودهمفاجئةبطريقةغرفتهمنالطفليضجر(V).البدانة
لعابمنالتخلصإلىمزاجيته برموزوإبدالهاالقديمةا

.الجديدعمرهتناسب

I II III IV V

 (I)فيهانرىفنيّةلوحةنتخيّلأنيمكنناالتشكيليّةالفنونعالمفي
ً خطاًرسمناولو(II).آخرزمنإلىينتميبعيدناءعصرمنرج

تتساوىالمضاءةالمساحاتأنلوجدنااللوحة،منتصففيعمودياً
حرىأو(III).واليمنىاليسرىجهتيهفي ماض،زمنإلىبا

حسابجهازبيدهيمسكلكنهبدائيةخيمةأرضعلىيجلس
جهزةمنجهازاربماأو(IV).آلي أصبحتالتيالحديثةا

لةفياليومصرعة الماضيبينالتناقضعلىالد
وماالمعاصرةوالقيمقديمةعصورمنقيمبينأو(V).والحاضر

.ثنائياتمنذلكيشبه

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)

 (I)بالشخصيةتتمتعتجاريةمؤسساتهيالمساهمةشركات
الذينوالمساهمينالشركاءمنوتتألف(II)المعنويةالقانونية
فيتقريريةهيئةأعلىوهي(III)رأسمالها،منحصصايملكون
شركاتوتتميز(IV)المساهمين،جميعمنوتتكونالشركة

.التجاريةالشركاتبقيةعنبهاتنفردخاصةبسماتالمساهمة
(V)الماليةوالذمةللتداول،قابلةتكونفيهاالشركاءفحصص

.الشركاءذمةعنتمامامستقلة

I II III IV V

 (I)يكونلماذايفسروهذاالطفل،مناعةالطبيعيةالرضاعةتقوي
طفال مراضعرضةأقلطبيعيايرضعونالذينا ينقلإذ(II).ل

محليبلهم جي،آي،”باسميعرفماأهمهامضادةأجساماا
محليبيحتويكما(III).“أي تقويالتيالموادمنكثيرعلىا

هذهووظيفة(IV).والدهونالبروتيناتمثلالطفلمناعةجهاز
حمايةفيتساعدالتيالبيضاءالدمكرياتمننوعتصنيعالغدة

نسانجسمفيالمناعةوجهاز(V).الطفل عنالمسؤولهوا
.والسمومالمضادةوالجراثيمالكائناتمنالجسمحماية

I II III IV V

(I)المعروفالمهلبي،عليبنمحمدبنزهيرالفضلأبوهو
.صفرةأبيبنالمهلبإلىنسبهفييرجع(II).الدينببهاء

(III)الخامسفيمنها،قريبمكانفيأوالمكرمة،مكةفيولد
الشاعرفانتقل(IV)وخمسمائة،وثمانينإحدىسنةالحجةذيمن

الملكيخدمعمرهمنطويلةمدةبهاوأقامإليهازهيرالبهاء
الملكبالسلطانواتصلمصرإلىتوجهشّبولما(V)ويمدحه،
.الكاملالملكبنأيوبالفتحأبيالديننجمالصالح،

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)
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ARAPÇA TESTİ

1.   A
2.   C
3.   D
4.   B
5.   A
6.   D
7.   B
8.   A
9.   D

10.   A
11.   C
12.   E
13.   B
14.   A
15.   D
16.   E
17.   C
18.   E
19.   A
20.   B
21.   D
22.   E
23.   C
24.   B
25.   A
26.   D
27.   E
28.   D
29.   C
30.   B
31.   C
32.   A
33.   D
34.   E
35.   C
36.   B
37.   B
38.   D
39.   C
40.   C
41.   E
42.   D
43.   C
44.   E
45.   B
46.   D
47.   C

ARAPÇA TESTİ

48.   E
49.   B
50.   A
51.   A
52.   E
53.   B
54.   C
55.   A
56.   B
57.   E
58.   B
59.   D
60.   B
61.   E
62.   A
63.   B
64.   D
65.   E
66.   A
67.   C
68.   D
69.   B
70.   A
71.   D
72.   D
73.   B
74.   D
75.   E
76.   D
77.   B
78.   C
79.   D
80.   DÖSYM




