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Bu testte 80 soru vardır.

شخاص وتقبلالجديدلتجربةالفرصةنفسهمأعطواالذينا
ف، خت همالمتغيراتمع----فيالمرونةلديهموكانا
شخاص كبرالنجاحاتحققواالذينا .الحياةفيا

التنافس التأقلم

التكاثر التناسب

التواعد

تأكثرمن----يعتبر منويختلفشيوعاً،الهضمجهازمشك
.آخرإلىشخص

العطش الصداع

الغداء مساك ا

كل ا

شخاصأنإلىتشيرحديثاًنشرتدراساتهناك ----منا
عاقة .الحياةمنجيدمستوىعلىأنفسهميعدونا

أشقى ذوي

معاني مقاسي

ت أو

 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)

ثينمنأكثرمنذبالعظامالسماعةاختراعتم بهدفسنةث
جراحيةعمليةنتيجةأو----الوسطىأذنهمفقدوامنمساعدة

ورامزالة .مثا

غرارا كهربائيا

مزودة تنبيها

خلقيا

الناديمععقدهتمديدزيدانالدينزينمدريدمدربأكد
بطولةأبرزها٢٠١٦عاممنذألقابسلسلةإلى----الذي

.مرتينأوروباأبطالودوريإسبانيا

ألفه شكله

هنأه قاده

قدسه

نصهار، ً،موجودةظاهرةهوعلمياً،ا تحولهووفيزيائياً،فع
----بسببالسائلةالحالةإلىالصلبةالحالةمنالمادة
.شديدةحرارة

علىاعترضها معتعارضها

عنإعراضها لـتعرضها

بـعارضها

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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تيالنساءأنأخيرامنشورةدراسةتفيد بالتدريباتيقمنال
صابةعرضةأقل----أسبوعيا،محدودةلفتراتالرياضية ل
.القلبيةوالجلطاتالقلببأمراض

ّ يك يكونون

تكونين ّ تك

تكون

شقيقهم،مرضنفسمنيعانونقدأطفالإنجابمنتخوفيرغم
بجانبه----لهإخوةأنجبأنوقررتعلىتوكلتأننيإ

.مستقب

تقف يقف

يقفون يقفن

تقفن

مائةمنأكثريبلغ----سكانا،إفريقيةدولأكثرنيجيرياكانتإذا
كلسكانيقلإفريقيةدولعشرمنأكثرهناكفإننسمة،مليون

.مليوناًعشرينعنمنها

إذ عندما

بينما حيثما

إذما

 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)

العربية،النثريةالمروياتنشأةفيالبحثإلىالقدماءيلتفتلم
.ندرماإبحفظهاأحداهتّم----

حتى و

فقد وإ

بل

شارةمنبدالمراحل،عنأتحدثأنقبل همالمرحلةإلىا ا
.مراحلإلىتقسيمهالناجازإنهذاسبقتها،----

الذي من

ما تي ال

التي

وقدراتإمكاناتمنثقافةأيةتتضمنه----تعبيرهياللغة
.وإنتاجيةوإبداعيةمعيشية

م إ ا ّ ل

فيم ا ّ ع

بم

الحربأجبرتهمممنيتيممئةبيتهفيالدولةرئيسسيستضيف
.المجاورةالدولإلىاللجوء----

بـ في

على إلى

من

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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جناس----البشريالجنسيتميز خرىا أطلقنامابمنظومةا
.والدينالعلمالفكر،اللغة،:الثقافيةالرموزمصطلح----

له-بـ به-على

فيه-من إليه-في

عليه-عن

نسانيةالعلومأكثرهوالتاريخ،علم نه----ا
لمنالناسنشاطاتجميععلىيشتمل قتهمخ بالمكانع

.والزمن

ا ً استنا ازدياًدا

ا ً استمدا ا ً تعقي

ا ً تشخي

ثينأربعةوبعدحاوي،خليلالراحلالشاعريزللم على----وث
يعلوحينالحقلضوءمثلحضوراويزدادحاضراغيابه،
.كمنارة

عاما سنة

أعوام سنوات

عام

14.

A) B)

C) D)

E)

  

15.

A) B)

C) D)

E)

16.

A) B)

C) D)

E)
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جيختلف فإّن(----17)وأسبابه،مصادرهوفقخرطفلمنالع

ج خرى،عنيختلفحالةكلع جويتوقفا القلقع

يتعرضالتيالصعوباتتذليلعلىكبيرحدإلىالطفل(----18)

فيمكننفسهبالتعبيرعنيسمحعمرهكانفإذاسنه،حسب(----19)

جه جطريقعنع عنالنفسيالطبيبمعوالتحدث(----20)الع

ت دته،منذإنسانالطفلإّن.يعانيهاالتيالمشك منبدلذاو

رأيه،عنالتعبيرفيوبحقهبفرديته،وإشعارهباحتراممعاملته

.وجلعزالخالقإياهاأهدانا(----21)فيأمانةفأطفالنا

منالرغمعلى ريبو

حيثمن ولذلك

ودونه

لدى على

من مع

جل

 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)

عليها لها

منها فيها

بها

السريع العاجل

التقليدي الكيميائي

النفسي

ظهورنا أحضاننا

رأسنا أيدينا

أعيننا

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)
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طباءبإمكانأنهجديدةدراسةوجدت جفعاليةتقويةا الع

لقاحإضافة(----22)الرئة،بسرطانالمصابينللمرضىالكيميائي

جإلىالمرضضد ضدلقاح(----23)أنالباحثونووجد.الع

جمعالرئةسرطان فيالمرضتطوربطءأظهرالكيميائي،الع

جهذااختياروجرى.المتقدمةمراحله الثانيةمرحلتهفيالع

ختبارات،منمزيدإلىبحاجة(----24)و دويةكونا ا

ثعادةتخضعاختبارهايجرى(----25) .التجاربمنمراحللث

بحاثمعهدمنلدراسةا(----26)المشاركغيرالباحثوأشار ا

جيصبحوقدواعدالبحثهذاأنإلى إستراتيجيةالمذكورالع

.جديدة

ل خ بدل

حسبما رغم

عبر

 

حث دمج

بث خفض

لحم

 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)

زالما بد

لبثما ليتما

دامما

الذي اللذين

الذين التي

ئي ال

لـ من

في إلى

على

24.

A) B)

C) D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)
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----.م،١٨٥٠عاممنذفرنساإلىالبعثاتإرسالتوالى

ستعانةوتتابعت تفيالفرنسيينبالخبراءا شتىمجا

ً مادةالفرنسيةاللغةكانتحيثالتعليممؤسساتعنفض
أساسية

رتقاءضروراتمنالفرنسيةاللغةتعلمأصبح المكانةفيا
جتماعية ا

ًاألفواالمصريينبعضأنمع الفرنسيةباللغةوشعراًكت

النهضةمشروعالفرنسيةالحملةرحيلبعدمصرفيفبدأ

مهفيالرئيسشدد حترامعلىك البلدانلسيادةالكاملا
----.المجاورة

ًالوطنكانبينماالسيادةعنفتحدث محت

الداخليةشؤونهافيالتدخلوعدم

المستعمراتوإنشاءالجنودبحشدفبدأ

جئينتدفقليمنعوا الحدوديةالمناطقمنالجددال

عليهااستولىالتيالمناطقعلىقبضتهفأحكم

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

27.

A)

B)

C)

D)

E)

  

28.

A)

B)

C)

D)

E)

بالهررةإنباحثونقال الرؤيةعلىقادرةتكونقدوالك
شعة . ----البنفسجيةفوقبا

بالهررةفقطليس أخرىزواحفبلذلكعلىقادرةوالك
ا ً أي

نسانقدرةتنحصركما حمربينالضوءطيفرؤيةعلىا ا
والبنفسجي

نسانمثلالحيواناتلبعضيمكنلما نغامتستجيبأنا
الموسيقى

نسانقدرةتفوقسماعقدرةبعضهالدىأنمع ا

البشرعنهايعجزأشياءرؤيةعلىقادرةأنهايعنيما

ضعفالطرفأنكغيرلعبة،الرواية تقولأنيمكنأوفيها،ا
----.منها،جزءمجردوأنتلعبةإنها

لعابهذهمثلألعبأنأريدفإنني نسانتكسبالتيا ا
علماوما

تتبعأنسوىعليكوماومعاييره،اللعبميعادتحددالتيفهي
اللعبة

اثنينمنأكثرعبينوفيهاورقةالنرد،تشبهلعبةفهي

كمافيهايدعمكشريكمعاللعبةهذهتوجهأنتستطيعوبالتالي
تشاء

تامةمعرفةعلىيكونأنعليهيجبرواية،يؤلففالذي
المختلفةالحياةبجوانب

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)
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هويظلللشخصيةلوغوسيالمجريالممثلأداءلكن، ----
.الجماهيربينالمفضل

ُُنتج ممنالكثي ف «هامليت»روايةمنالمستوحاةا

العالميةالشخصياتبينأسبوعنحواستمرتالتيالبطولة

دوار وعالميامحلياالمشهورينالفنانينمعظمبهاقامالتيا

آنفيومكتسبةفطريةمواهبيتطلبنشاطأدبيعملإنتاجإن
واحد

عبتحبعادةالجماهيرأنهويعتقدالذي المتحذلقال
المغرور

----. تدريجيبشكلالحيويالوقودإنتاجتقليصيجب

عتماديقللأنهمنالرغمعلى الحيويالوقودعلىا

والغاباتالعالميالمناخعلىالمدمرةتأثيراتهضوءفي

مرغوبةغيرتغييراتيسبببأنهانتقاداتإلىأدىمما

الجامعاتمنالخريجينلشبابناعملفرصلتوفيرنظراً

جئينإدماجعمليةإنجاحأجلمن العملسوقفيال

.وصوابأخطاءفيهابماسجاياهعلىنفسهويترك ----

تصنعبيحياطبيعياًإنساناًكان

وثوابتهمبادئهعنحياتهطوليتنازللم

عرافعنفضبالقوانين،يلتزمأنيجب والتقاليدا

ً،رأيته، ًمجداًدائم عنهيحيدمبدأذادؤوب

نسانسجايا قها العمرمنالعشريبلغأنقبلتتشكلوأخ

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

33.

A)

B)

C)

D)

E)

أندونمنأشهر٧و٦بينماتقضيأنبإمكانهاحيث ----
.تشرب

العذبةالمياهفيهاأماكنتفضلالبحرأفاعيإن

بسهولةالمياهعلىللحصولمختلفةوسائلالبحرفاعي

كثيراًالشربإلىتحتاجالبحرأفاعيإن

بإرادتهاالبرإلىتصلمانادراًالبحرأفاعي

كثيراًالشربإلىبحاجةالبحريةالحيواناتإن

.نفسهبالداءوأمهأخوهماتثمبالسل،أختهماتت ----

أسرتنامعظموأهلكالماضيالعامفيطاعونأصابنا

الخريفكأوراقواحدبعدواحداًالعائلةأفرادتساقط 

صابةإلىالمرورحادثأدى طفيفةبجروحا

وأخوالوأعماموأخواتإخوةكبيرة،عائلةلهكانت

مراضتفشت ونةفيالمعديةا خيرةا كثيرعددحياةوأنهتا
الناسمن

نتاجعلىيطلعمن ----.الميادين،كلفيالعالمفيالبحثيا

حظ عامبشكلضئيلةالعربيةالمساهماتأني

العربيةاللغةتعلمبضرورةوالباحثالعالميشعرإذ

الجديدةتعبيراتهااستنباطإلىبالحاجةيشعر

عتباربعينالبشريالمخزونأخذناماإذا ا

فحسبالعربيةاللغةعلىينعكسمما

34.

A)

B)

C)

D)

E)

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)
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دهإنالمالوزيرقال ثةإلىيصلمااقتراضتعتزمب يينث ب
سواقمندينار لمنالعالميةا لسدوصكوكسنداتإصدارخ

ولالعجزتسجيلبعدالماليعجزها .عاما١٦ًمنذا

Maliye Bakanı, bütçenin 16 yıldır sürekli açık vermesi
üzerine, ilk kez bu yıl global piyasalardan kredi
kullanma yoluna gideceklerini, bu yolla üç milyar dinar
tutarında bir borçlanmayı planladıklarını söyledi.

Maliye Bakanı, bütçe açıklarını kapatmak amacıyla 16
yıldır yapılan borçlanmaları karşılamak üzere bu yıl ilk
kez global piyasalara üç milyar dinarlık bir tahvil ve
bono ihraç etmeyi planladıklarını söyledi.

Maliye Bakanı, bu yıl global piyasalara tahvil ve bono
ihraç etmek suretiyle yaklaşık üç milyar dinarlık bir
gelir elde etmeyi planladıklarını ve bununla son 16
yıldır meydana gelen bütçe açığını kapatmayı
düşündüklerini söyledi.

Maliye Bakanı, bütçenin son 16 yıldır ilk kez açık
vermesi üzerine, ülkesinin bütçe açığını kapatmak için
global piyasalardan tahvil ve bono ihracı yoluyla üç
milyar dinar tutarında kredi kullanmayı planladığını
söyledi.

Maliye Bakanı, bu yıl son 16 yılın en büyük açığını
veren bütçeyi iyileştirmek amacıyla, global
piyasalardan tahvil ve bono ihracı yoluyla yaklaşık üç
milyar dinar tutarında kredi kullanma yoluna
gideceklerini söyledi.

 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)

الرياضيةالتمارينممارسةأنحديثةبرازيليةدراسةكشفت
الدهنيالكبدمرضمنالنساءوقايةعلىتساعدأسبوعيامرتين

.اليأسسنبعدبكثرةالنساءيصيبالذيالكحوليغير

Brezilya’da yeni yapılan araştırmalar, menopoz
sonrası alkol bağımlılığıyla birlikte sıkça görülen
karaciğer yağlanmasına karşı kadınların, haftada iki
kez egzersiz yapmak suretiyle korunmalarının
mümkün olduğunu ortaya çıkardı.

Son zamanlarda Brezilya’da yapılan yeni bir araştırma,
haftada iki kez yapılan egzersizin, menopoz
sonrasında sıkça karşılaşılan alkole bağlı olmayan
karaciğer yağlanmasından kadınları koruduğunu
ortaya çıkarmış oldu.

Brezilya’da yapılan yeni bir araştırma, haftada iki kez
egzersiz yapmanın kadınları, menopozdan sonra
sıklıkla yakalandıkları alkole bağlı olmayan karaciğer
yağlanmasından korumaya yardımcı olduğunu ortaya
koydu.

Brezilya’da yeni yapılan bir araştırma, kadınların
menopoz sonrası dönemde karaciğer yağlanmasından
sıklıkla muzdarip olduklarını, alkol almamak koşuluyla
haftada iki gün yapılan egzersizin bunu önlediğini
ortaya koydu.

Egzersiz üzerine Brezilya’da yapılan yeni araştırmalar,
haftada iki gün yapılan egzersizin alkol bağımlılarının
yanı sıra menopoz sonrasında kadınların muzdarip
oldukları karaciğer yağlanmasından da korumaya
yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.
 

38.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer Sayfaya Geçiniz.
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ستشراق للواقع،سياسيةرؤيةإليسسعيدإدوارديراهكماا
.والغريبالمألوفبينالفرقرؤية

Oryantalizm, Edward Said’in gördüğü gibi gerçeğe
siyasi bir bakış açısıyla, bilinenin bilinmeyenden
farkını görmekten ibarettir. 

Edward Said’in ifade ettiği gibi oryantalizm, gerçeğe
ilişkin siyasi bir görüşten ve bilinen ile bilinmeyen
arasındaki farkı görmekten başka bir şey değildir. 

Edward Said’e göre oryantalizm, gerçeğe siyasi bir
bakış açısıyla bakmak suretiyle bilinen ile bilinmeyen
arasındaki farkı görmekten ibarettir.  

Edward Said’in gördüğü şekliyle oryantalizm, gerçeği
bilinen ile bilinmeyen arasındaki farkı siyasi bir bakış
açısıyla görmekten ibarettir. 

Oryantalizm, gerçeği bilinen ile bilinmeyen arasındaki
farkı Edward Said’in gördüğü gibi siyasi bir bakış
açısıyla görmekten başka bir şey değildir.  

 Türkiye'nin, dış ticaretinin büyük bir kısmını Avrupa
Birliği ülkeleriyle yapmasına rağmen, son
dönemlerde diğer bölge ülkelerinin de Türkiye’nin
dış ticaretinde önem kazandığı görülmektedir.

حظ هميةأنن خرىالدولاكتسبتهاالتيالتجاريةا فيا
ونةفيازدادتقدالمنطقة خيرةا الخارجيةالتجارةأنرغما
تحاددولمعالتركية وربيا .ذلكمنأكبركانتا

كبرالقسمأنرغم دولمعالتركيةالخارجيةالتجارةمنا
تحاد وربي،ا اكتسبتقدالمنطقةفيأخرىبلداناأنإا
ونةفيأيضاوتجاريةاقتصاديةأهمية خيرةا .ا

خرىالبلدانأننرى تجاريةأهميةازدادتقدالمنطقةفيا
تحاددولمعالتركيةالخارجيةالتجارةنلتركيابالنسبة ا

وربي همالجزءفقدتقدا .حجمهامنا

كبرالجزءتمارستركياأنمنالرغمعلى تجارتهامنا
تحاددولمعالخارجية وربي،ا حظا البلدانأنمؤخراي
خرى .أيضا بتجارتهاأهميةاكتسبتقدالمنطقةفيا

تحاددولمعأكبربحجمكانتالتركيةالخارجيةالتجارةإن ا
وربي خرىالدولمعازدادتقدالتجارةهذهأنإا فيا
.مؤخراالمنطقة

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)

 Amasya’da dünyaya gelen ve M.Ö. 44-19 yılları
arasını Mısır ve Roma’da geçiren tarihçi Strabon, 47
kitaptan oluşan bir tarih ansiklopedisi yazmıştır.

موسوعةوألفأماسيافيولدالذيالمؤرخاسترابون،قاملقد
بينورومامصرمنكلبزيارةكتابا،٤٧منتتألفتاريخية

دقبل١٩-٤٤سنتي .المي

لوألفأماسيا،مواليدمناسترابونالمؤرخ لمصرزيارتهخ
دقبل١٩-٤٤سنواتبينوروما التيالتريخيةموسوعتهالمي

.كتابا٤٧تضم

ماالفترةوأمضىأماسيافيولدالذيالمؤرخاسترابون،ألف
دقبل١٩-٤٤سنتيبين موسوعةوروما،مصرفيالمي

.كتابا٤٧منتتألفتاريخية

مصرفيمدةأماسيا،فيولدالذيالمؤرخ،استرابونأمضى
بينكتابا٤٧منتتكونتاريخيةموسوعةبتأليفوقاموروما
دقبل١٩-٤٤سنتي .المي

٤٧تضمموسوعةأماسيا،فيولدالذياسترابون،الموؤرخألف
دقبل١٩-٤٤بينماالسنواتفيوزارتاريخياًكتابا مصرالمي

.وروما

41.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Akdeniz’in en büyük adası olan ve stratejik konumu
sayesinde tarih boyunca öneminden bir şey
kaybetmeyen Sicilya, İtalya’ya bağlı özerk bir
bölgedir.

بيضالبحرفيجزيرةأكبرصقليةإن منتفقدولمالمتوسطا
ستراتيجيةأهميتها ذاتظلتهذا،وبفضلالتاريخ،عبرشيئاا

.يطالياتابعةذاتيحكم

وتتميزالتاريخعبرتفقدهالمإستراتيجيةموقعاصقليةتملك
بيضالبحرفييطالياتابعةكبيرةجزربينالذاتيبالحكم ا

.المتوسط

بيضالبحرفيجزيرةأكبرصقلية،تفقدلم منالمتوسط،ا
التاريخعبروظلتإستراتيجيبموقعتتمتعوهيقطشيئاأهميتها
.يطالياتابعةذاتيحكمذاتمنطقة

بيضالبحرفيالجزرأكبرصقلية،جزيرةتعتبر المتوسط،ا
ذاتيةمنطقةوهيالتاريخعبربهاانفردتإستراتيجيةأهميةذات

.يطالياتابعةالحكم،

بيضالبحرفيجزيرةأكبروهيصقلية،إن تفقدولمالمتوسطا
ستراتيجي،موقعهابفضلالتاريخعبرشيئاأهميتهامن منطقةا

.يطالياتابعةذاتيحكمذات

42.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer Sayfaya Geçiniz.
10

ÖSYM



2017-YDS Sonbahar /ARAPÇA

إقليموتتبع"قيرغيزيا"قربالصينغربيفيمدينة"كاشغر"
الذيالحريرطريقعلىوتقعالحكمالذاتّي"أويغورسينكيانغ"

واحةوسطالمدينةبنيت.وغربيهاآسياوأواسطالصينبينيربط
لوارفة رض،منمرتفعوعلىالظ طينيةرمليةدلتافيا
عنليعّوضالعديدةبفروعه"صوقيزيل"نهرعبابهايمخرخصبة
رضجفاف تشهد.الصيففيأساساًيحدثالذيالهطلوندرةا
عرفت.الجفاففصلفيعاتيةوترابيةرمليةعواصفالمدينة
لفمنذالمدينة ولىا دقبلا وذكرها"لوتشو"باسمالمي

القديمةالصينيةفيذكرهاووردمؤلفاتهفيبطلميوس
العربالرحالةوعرفهاوالتركيةوالعربيةوالفارسيةوالسنسكريتية

تراكفالغلبةسكانهاأما.كاشغرباسم ويغور،ل يشكلونالذينا
بالمائة،٢٠-١٥هيالصينيينونسبة.المدينةأهاليمنبالمائة٧٠

قرابةويشكلونوالقيرغيزوالقازاخالتتارمنالمسلمونهموالبقية
بالمائة٥حواليسنوياًالمسلمونيتكاثر.السكانمنبالمائة١٠

فيمهمواقتصاديتجاريمركزالمدينة.الصينيينعلىزيادة
قليم توعقدةا متعددةومعاهدجامعةوتضمحيوية،مواص

ختصاصات، قليمهذافييزرع.والحيوانيةالزراعيةأهمهاا ا
رز والسجادالفروويصنعوالخضراواتوالتوتوالشعيرا

الجملووبرالحريرشرانقوتصدروالجلودواللبادوالحرير
.الخيولوشعر

ه،القطعةحسب ----.كاشغرمدينةإنأع

ورطبمعتدللطيفبمناختتمتع

التبتإقليمتجاورحيثالصينجنوبفيتقع

الحكمالذاتيسينكيانغإقليمعاصمة

ويغورمختلفةأممتسكنها عدداًأكثرهاوا

لأصبحت حضاراتلعدةهاماًمركزاًالتاريخخ

 43.-46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

----.منطقةفيتقعكاشغرمدينةأنيبدو

مطاروقلةالقحلمنتعاني الجفاففصلفيشديدةورياحا

راضيتسقيجاريةكثيرةبأنهارتحاط الخصوبةفيوتزيدا

الشامخةوالقصورالحجريةبالمبانيمليئةأثرية

عشبأونباتفيهاينبتقلماجرداء،

الطرقملتقىعنلبعدهاإستراتيجياًمكاناًتعتبر

----.كاشغرمدينةاقتصادأنالقطعةمننفهم

زماتيتأثر سريعاًتأثراًالعالميةبا

ولىبالدرجةوصناعيزراعي ا

والفلزاتالمعادناستخراجعلىيعتمد

وتصديرهالحريرصناعةعلىيقتصر

المجاورةالمدنينافسحتىويتطورينمو

----.النصمننستنتج

معاصرةجامعاتعدةالمدينةفيتوجدأنه

كاشغرعنمعلوماتلديهميكنلمالعربأن

أقاليمإلىانقسمتولذاكبيرةدولةالصينأن

فأن َ ِ آسياسكانصناعاتأقدممناليدويةال

ازديادفيكاشغرفيالمسلمينعددأن

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)

46.

A)

B)

C)

D)

E)
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ويُعتبر.العالمفيللزعفرانالمنتجةالدولئحةإيرانتتصدر
حمرالذهب"عليهيُطلقماأوالزعفران فيالتوابلأغلىمن"ا

العاملةاليدعلىحصراتعتمدالتيإنتاجهلطبيعةنظراًالعالم
تفيالزعفرانيوضعاليابانوفي.البشرية فيوتُستخدمكبسو

تفيالنومعلىالمساعدة رقحا كثرالدولةإيرانوتعتبر.ا ا
فيأيضاًالزعفرانويُزرعمنازع،بالعالمفيللزعفرانإنتاجاً
فستةمنأكثرويزرعأفغانستان،فيهراتإقليم فيمزارعآ

وتحاول.وتصديرهبيعهفيشركة١٨وتعملالزعفرانهرات
فغانيةالحكومة إنتاجزيادةسنواتمنذالدوليوالمجتمعا

عنالمزارعينتثبيطبهدفوذلكبمنافعه،الوعيورفعالزعفران
والتيالمغربيةالمملكةفيتالوينبلدةوتُعتبر.الخشخاشزراعة

حمر،الذهببعاصمةتُلقب دفيالمزروعةالمساحاتأكبرا الب
ولىبالدرجةالمغربيةتالوينزعفرانُشهرةوتعود.قرونمنذ ا
نتاجعمليةفيمحوريبَِدْوٍريضطلعناللواتيالنساءإلى .ا

ثالمغربيةتالوينفيوتوجد نتاجكبيرةنسائيةتعاونياتث
واليونانوتركياوالمغربوأفغانستانإيرانوتُعتبر.الزعفران

الزعفرانويحتل.للزعفرانالمنتجةالدولأهممنوالهند
ولىالمرتبةالكشميري الغامق،ولونهالقويّةلرائحتهالعالمفيا
الزعفرانمياسمبينماغامق،لونوذاتوسميكةطويلةومياسمه
يراني صفرإلىأقربلونوذاتورقيقةصغيرةا .ا

ّقراءةبعد ----.إننقولأنيمكنالن

ولىبالدرجةتأتيالمغرب العالمفيالزعفرانإنتاجحيثمنا

فغانيةالحكومة الزعفرانزراعةعنالمزارعينتثبيط تحاولا

الزعفرانوكميةنوعيةإلىتعودالمغربيالزعفرانُهرة
المزروع

يرانيالزعفران ورائحتهمياسمهوطولالغامقبلونهيتّصفا
القوية

العالمفيالزعفرانتنتجالتيالدولمقدمةفيتأتيإيران

 47.-50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

A)

B)

C)

D)

E)

العالم؟فيالتوابلأغلىمنالزعفرانيعتبرلماذا
نكهةوإعطائهكبيرةبكمياتالمطابخفيستخدامهنظراً

طعمة .ل

يدياستخدامعلىكلياًاعتماداًتعتمدزراعتهن .العاملةا

تفييوضعنه .النومعلىالمساعدةفيُستخدمكبسو

تكفيجداًصغيرةبالزعفرانالمزروعةالمساحاتن
.الطلب

دويةمصانعفيكبيرةوبكمياتيُستخدمنه فيوخاصةا
.اليابان

ّ نخطئ إذا قُلنا إن ----.  بعد قراءة الن

منكبيرعددوهناكجداًمنتشرةأفغانستانفيالزعفرانزراعة
المجالهذافيالعاملين

حمرالذهببعاصمةتُلقبالمغربفيتالوينبلدة فيهاوتُزرعا
بالزعفرانكبيرةمساحات

ولىالمرتبةيحتلالكشميريالزعفران حيثمنالعالمفيا
القويةوالرائحةالغامقاللون

فغانيةالحكومة نالدوليوالمجتمعا المزارعينإبعاديحاو
فغان الزعفرانزراعةعنا

الزعفرانزراعةفيهاماًدوراًيلعبنتالوينمدينةفيالنساء
النساءإلىفيهاالزعفرانشهرةوتعود

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A)

B)

C)

D)

E)
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ّمننستنتج ----. أنالن

دويةصناعةفيالزعفراناستخدام ارتفاعسببهواليابانفيا
سواقفيالزعفرانسعر العالميةا

يرانيينأغلب النساءمنهمالزعفرانزراعةفيالعاملينا
إنتاجهفيمحوريبدوريضطلعناللواتي

تهناك وإبعادالزعفرانزراعةلتشجيعومحليةدوليةمحاو
المخدراتأنواعبعضزراعةعنالمزارعين

قسبب حمرالذهباسمإط غرإلىيعودالزعفرانعلىا ُ
العالمأنحاءجميعفيالزغفرانبهاالمزروعالمساحات

كثرالدولمنتُعتبراليابان نهاللزعفرانوإنتاجاًاستخداماًا
دويةصناعةفيتستخدمه تفيللنومالمساعدةا رقحا ا

50.

A)

B)

C)

D)

E)

  

Diğer Sayfaya Geçiniz.
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جتماععلماءيرى نتروبولوجياا التقدمأنالتطوريونوا
ساسيالعاملهوالتكنولوجي نسانيةالحضارةتطورفيا وقد.ا

ءاختلف التطورذلكبهامرالتيالمراحلعددحولالعلماءهؤ
استخداماتها،ومجالمرحلةكّلفيالسائدةالتكنولوجياونوع

القرنفيللورقالصينييناكتشافأنعلىجميعااتّفقواولكنهم
دقبلالثاني مةوالطباعةالكتابةفياستخدامهثمالمي فارقةع

كانتالتيالسابقةالحضاريةالمراحلوكلالحاليةالحضارةبين
أوراقعلىالنقشأوالحجرعلىبالحفرالكتابةتعرف
أنواعبعضأصدافعلىأوالمحروقأوالمجففالطمي

حف .ذلكشابهوماالبرديأوراقعلىالكتابةوحتىالس
فيذلكبعدحدثالذيالتقدملكلمقدمةكانالورقفاكتشاف

تصالتكنولوجيا نعليهيُطلقماوإن.المعلوماتوتبادلا اسما
فيواستخدامهالورقاكتشافتوابعأحدسوىليسالرقميةالثورة
استخدامعلىحالبأيةتقضيلنالرقميةوالمرحلة.الكتابة
ستخدامذلكأنويبدو.الورق علىالمستقبلفيقائمايظلسوفا
.الغدمجتمعمنالورقاختفاءحوليُقالماكلمنالرغم

المرحلةقضاءيعنيالحضاريةالمراحلتتابعأنفالمعروف
حقة أوبشكلالمراحلتتعايشإنماتماما،السابقةالمرحلةعلىال

اسمالحضارةتكتسببحيثغيرهعلىمعينطابعغلبةمعبآخر
محهسيطرةأوهيمنةنتيجةالطابعذلك مختلفعلىوعناصرهم

.الحياةنواحي

؟مننستنتجأنُمكنماذا ّ الن

المراحلفيالكتابةتطورتوابعأحدإهوماالورقاكتشاف
.السابقةالحضارية

ستخدام استخدامعلىيقضيسوفالحواسيبجهزةالمفرطا
.المستقبلفيالورق

تكافةفيللتطوربدايةالورقاكتشاف فيبماالعلميةالمجا
.التكنولوجيالتقدمذلك

ف التطورفيالورقاكتشافأهميةحولالعلماءاخت
.الحاضرالوقتفيالسائدالتكنولوجي

المستقبلفيالورقاستخداماختفاءإلىستؤديالرقميةالمرحلة
.القريب

 51.-54. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

أوراق”عبارةمحليحلأنيمكنالتاليةالخياراتمنخيارأي
ّفيالواردة“الطمي خط؟تحتها والتيالن

شجارأوراق ا

المعدنيةالصفائح

الورقصفائح

عشابأوراق ا

الطينصفائح

ّقراءةبعد ----.إنالقولُمكنالن

حقةالمراحلقضاءإلىيؤديالحضاريةالمراحلتتابع علىال
السابقةالمراحل

معبعضهاالمراحلهذهتعايشيعنيالحضاريةالمراحلتتابع
خرالبعض ا

تتابعظّلفيالمستقبلفيقائًمايظّلأنيمكنالورقاستخدام
الحضاريةالمراحل

فيالورقاستخداماختفاءعلىدليلإهيماالرقميةالثورة
القريبالمستقبل

حقةالحضارة سيهيمنالذيالطابعاسمتكتسبأنيمكنال
تمختلففيعليها المجا

؟المناسبالعنوانهوما ّ للن

الورقاستخدامعلىتقضيالرقميةالثورة

ف الورقأهميةحولالعلماءاخت

الورقاستخدامعلىيقضيالحواسيباستخدام

الحديثةالحضارةبوابةالورق

حقةالحضاراتفيالورقاختفاء ال

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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ت،كلفيوظائفناالروبوتاتفيهتأخذيوماسنشهدربما المجا
لتعملمبرمجةوالمصانعالسياراتأصبحتأنبعدخصوصا

خباركتابةالروبوتإمكانفيوباتذاتيا، البياناتوتحليلا
قتصاديونالخبراءويقول.مهمةلمصارفالمالية الممكنمنإنها

تستطيعلنأنهاإالبشريينالموظفينالروبوتاتتستبدلأن
نتاجيةإحصاءاتلجهةعليهمالتغلب تأرقاموتوضح.ا معد

نتاجية عوامفيا صناعةفيطفرةشهدتالتيالماضيةا
إلوظائفهمتهديداالروبوتاتاعتبارالبشرعلىليسأنهالتقنيات،

تستطيعالروبوتاتكانتوإنحتىولكنفقط،جزئيشكلفي
نسانبهايقومالتيالوظائفبكلالقيام منليسأنهإاليوما

،بهتقومأنالصعب شكلفيتتطورالبرمجياتأنسيمامستقب
تكونبأنمهددةالوظائفمن%٤٧إنأكادميونويقول.أساسّي

عوامفيمبرمجة عالمحذرأنوسبق.تقريباالمقبلة٢٠الـا
صطناعيالذكاء”أنمنشهيرفيزياء .البشريةنهايةيعنيقد“ا

إنهاإذعليها،وتطغىالبشريةعلىتتفوققدالروبوتاتأنيرىإذ
.البيولوجيالتطورمنأسرعبوتيرةتطورت

لوظائفالروبوتاتتشكلهالذيالتهديدأنالخبراءيرىلماذا
جزئي؟تهديدالبشريينالموظفين

.اليومذاتيالتعملمبرمجةأصبحتوالمصانعالسياراتن

فيعليهاوتطغىالبشريةعلىتتفوققدالروبوتاتن
.المستقبل

بهايقومالتيالوظائفبكلالقيامتستطيعالروبوتاتن
نسان .حالياا

قتصاديينالخبراءن تستبدلأنالممكنمنإنهيقولونا
.البشريينالموظفينالروبوتات

تأرقامن نتاجيةمعد فيالتقنياتصناعةفيطفرةشهدتا
عوام .الماضيةا

 55.-58. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

A)

B)

C)

D)

E)

كافةفيوظائفهمالبشريينالموظفينفقدانمنالتخوفسببما
ت النص؟حسبالمجا

صطناعيالذكاء البشريةعلىيقضيأنشأنهمنالذيا
.أساسّيشكلفيالبرمجياتتتطوربسبب

التطورمنأسرعبوتيرةالروبوتاتتطوراحتمالعدم
.بهاوالتحكمالبشريةعلىوتفوقهاالبيولوجي

تأرقام نتاجيةمعد عوامفيا طفرةشهدتالتيالماضيةا
.التقنياتصناعةفي

وظائفكلأداءمنيمكنهابشكلالروبوتاتتطوراحتمال
.المستقبلفيالبشريينالموظفين

الموظفينمنبدالروبوتاتالمهمةالمصارفبعضاستخدام
.الماليةالبياناتلتحليلالبشريين

تحتهاالتي“تتفوق”كلمةمحلتحلأنيمكنالتيالكلمةهيما
النص؟فيخط

تتصدر

تتسابق

تتميز

تتغلب

تتنصل

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)
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النص؟مننفهمماذا

الماليةالبياناتلتحليلالروبوتاتالمصارفبعضاستخدامإن
.وظائفهميفقدوابأنالبشريينالموظفينجميعيهددأصبح

عمالبكلتقومأنتستطيعالروبوتاتأنصحيح يقومالتيا
نسانبها .المستقبلفيذلكمنتتمكنلنأنهايعنيهذالكنا

مبرمجةتكونبأنمهددةأصبحتالوظائفكافةأنالعلماءيعتقد
ل عوامخ تتطورالبرمجياتنالمقبلة٢٠الـا
ّبشكل .أساس

يعنيقدالبشريينالموظفينوظائفالروبوتاتأخذاحتمالإن
.البيولوجيالتطورمنأسرعبوتيرةتتطورنهاالبشريةنهاية

صطناعيالذكاء”إن الناحيةمنليسالبشريةيهددبات“ا
قتصادية .كذلكالتقنياتصناعةناحيةمنبلفحسبوالماليةا

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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الهاويالفلكيقبلمن١٩٣٠عام“بلوتو”كوكباكتشافتّم
مريكي يد”ا علىالحرارةدرجةأنالعلماءويعتقد.“تومبوك

المعلومومن.الشمسعنبعدهبحكممنخفضةالكوكبهذاسطح
علىوتتوزعالشمسحولتدورمشهورةكواكبثمانيةهناكأن

الكواكبومجموعةالصخريةالكواكبمجموعةوهمامجموعتين
أبرزهاأخرى،كواكبمجموعةالكواكبهذهعنوبعيدا.الغازية

كوكبأبعديُعتبرالذي“بلوتو”كوكبالحالية،المعلوماتوفق
نبتون،كوكبهو“بلوتو”لـالكواكبأقربوأنالشمسعن

هما يخشىولهذايتقاطعان،مداريهمالكنالشمس،حوليدوروك
الحساباتأنغيرالمدارين،تقاطعنقاطفيالكوكبينالتقاءالبعض
فيالكوكبانيكونأنيمكنأنهتؤكدالخبراءدققهاالتيالفلكية

ثيدورأحدهماأنوظهر.نفسهااللحظةفيالنقاطتلك ث
نفسفيدورتينالثانييدوربينماالشمسحولدورات
هم.الفترة لبينهماتفصلالتيالمسافةأنذلكمنوا خ

التصادميستحيلثمومنكيلومتر،ملياريعنتقلدورانهما
كان“بلوتو”إنتقولالفلكية الفرضيّاتبعضأنيُذكر.بينهما
ياملكن.عنهانفصللكنهنبتونحوليدورقمراً هذهخطأأثبتتا

.الفرضية

منخفضة“بلوتو”كوكبحرارةدرجةأنالعلماءيعتقدلماذا
جدا؟

.الغازيةالكواكبمجموعةمننه

.الشمسعنجدابعيدنه

.الشمسحوليدورنه

.الصخريةالكواكبمننه

.الشمسمعيتقاطعمدارهن

 59.-62. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

َ كوكبحولالخبراءأجراهاالتيالفلكيةالحساباتتشيرإ
؟“بلوتو”

تقاطعنقاطفيونبتونبلوتوالكوكبينالتقاءاحتمالإلىتشير
.بينهماالتصادموإمكانيةالمدارين

ثالشمسحوليدورانالكوكبينأنإلىتشير فيدوراتث
.الزمنيةالفترةنفس

.عنهانفصلثمزحل،لكوكبقمراكانبلوتوأنإلىتشير

تقاطعنقاطفيونبتونبلوتوبتواجداحتمالوجودعدمإلىتشير
.واحدآنفيمداريهما

ملياريعنتقلونبتونبلوتوبينالمسافةأنإلىتشير
.بينهماالتصادماحتماليزيدوهذاكيلومتر

E

؟المناسبالعنوانهوما ّ للن

الغازيةالكواكبمجموعةضمنجديدكوكباكتشاف

الصخريةالمجموعتينفيالجديدةالكواكبمنمجموعةاكتشاف
والغازية

ونبتون؟بلوتو:الكوكبانسيصطدممتى

الفلكيللبحثأموالهيخصصمحترفأمريكيفلكي

بعدالكوكب “بلوتو”الشمسعنا

كلمةمحلتحلأنيمكنالتاليةالكلماتمنكلمةأي
؟فيخطتحتهاالتي“الفرضيات” ّ الن

البراهين

القواعد

النصوص

ثباتات ا

التخمينات

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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:سعيد

العربية؟البلدانفيالصناعيبالمستوىرأيكما-

:سلمى

-----

:سعيد

ًاُعتبرالتيالمشاكلهيما- فيالصناعيالتطورأمامعائ
العربي؟العالم

:سلمى

دفيالتعليمنالمهني،التعليموخاصةالتعليم- العربيةالب
يُعتبرالذيالمهنيالجانبويهملالنظريالجانبعلىيركز

.الصناعيالتطورأساس

.بالتدريجإزالتهايمكنمشاكلوجودرغممتطورةأنهاأظن

.ازدهارهاطريقفيتقفعدةمشاكلتواجهتزالإنها

ّتولكنمشاكلمنتعانيكانتلقد ونةفيمعالجتهات ا
خيرة .ا

تمنأفضلالبلدانهذهفيالصناعيالمستوى خرىالمجا ا
.المشاكلمنالعديدتعانيالتي

عنبعيدنهالعربيالعالمفيصناعياًتقدماًهناكبأنأعتقد
.الصناعة

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

63.

A)

B)

C)

D)

E)

:خليل

عاوآدابهاالعربيةاللغةعلىمطلعأنكيظهر- هلواسعا،اط
المجال؟هذافيالجامعيةدراستكأكملت

د ّ :مح

-----

:خليل

أندونمالغةتعلمعلىحريصايكونممنأكثرمعلوماتكلكن-
.فيهايختص

د ّ :مح

مستوايرفعأردتبلفحسباللغةبتعلمأهتملمننيأجل،-
دبياللغوّي دببينالمقارنةمنتمكنوا دابالعربيا وا
خرى .ا

وآدابهاالعربيةاللغةفيوتخصصتالجامعيةدراستيأكملتلقد
.أيضاالتعلمعلىوحرصت

دونفقطالعاميةاللهجةوتعلمتالعربيةالدولإحدىفيعشت
هتمام دبا .الفصحىواللغةبا

العربيةبتعلمشغوفولكنّيالمجالهذافيدراستيأكمللم
.الجامعةفيدراستيأياممنذوآدابها

المتعلقةالكتببعضفقرأتالمجالهذافيالتخصصأريدكنت
هتمامدونبالعرب .العربيةباللغةا

المجالهذافيالتخصصأريدكنتجميلة،لغةالعربيةاللغة
.عنهاشيئاأتعلمولمأدرسهالمحظيولسوء

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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:جعفر

خبارشاهدتهل- أمس؟التلفازفيا

:فيصل

-----

:جعفر

دناتكنلم.كثيراًالحادثذلكأخافنيلقدنعم،- هذاتعرفب
.قبلمنالجرائممنالنوع

:فيصل

طمئنانشعرتلكنني - بعدالجناةعلىالشرطةقبضتعندمابا
.ساعات

.مكتبيفيوأناشاهدتهانعم،

.أخيراًعندناالجريمةزادتنعم،

الوطني؟المصرفسرقةحادثأتقصد

مسجدامشغوكنت، .با

المدينة؟وسطفيجرىسيرحادثعنأتسأل

65.

A)

B)

C)

D)

E)

:خالد 

فأخذتهالدوليالكتابمعرضفيصدفةالكتابهذاوجدت-
.فوراً

:محمود

.كثيراًمنهواستفدتقبلمنقرأتهلقدممتازكتابهذا-

:خالد

منذعنهأبحثوكنتمؤلفه،وعنالكتابهذاعنقرأتلقدنعم-
.المعرضهذافيوجدتهأنإلىمدة

:محمود

-----

:خالد

هتمامبدأتالحقيقةفيلك،شكراً- دبمنالنوعبهذاا منذا
.فقطقليلةسنوات

دبيةالمواضيعبهذهمهتمأنكأعرفأكنلم .لساعدتكوإا

هذامعرفةعلىالمبتدئينلمساعدةقبلمنالكتابهذاتكتبألم
دب؟ ا

بهذهاهتمامكمدىأعرفإنني،قبلمنالكتابهذاأعرتكلقد
.الفرضيات

الكتابهذاأهميةيحددواأنيستطيعونممنوحدكأنت
قته دبيةبالفرضياتوع .ا

قةأيليليس هذافيأساعدكأنأريدولكنالكتاببهذاع
.الخصوص

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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:النادل

تتناول؟أنتريدماذاالطعامقائمةمناخترتهل-

:الزبون

-----

:النادل

تريدهمايكنلمربماأسبوعيا،وأسعارهالطعامقائمةنُغيّر-
ئحةضمن سبوعية؟ال ا

:الزبون

كاننهقبلمنعندكمتناولتهالذيالطعامتناولجئتإنّي-
.جدالذيذا

ئحة،فيتغيّرتقدالطعامأسعارأنأرى سعارتتغيرهلال ا
باستمرار؟لديكم

بعضأومناسبسعرهاكانإذاالمشوياتبعضأتناولأنيمكن
ت .سمحتلوالمقب

ضمنليسلكنّهمناسب،وبسعرعربياطعاماتناولتأنليسبق
طعمة .القائمةفيا

ّما نأطعمتهأفضلولكنّيالمطعم،هذافيأتناولق
.ليبالنسبةجدامناسبةأسعاره

توبعضالحساءأريد أنظرلمنّيبالطعامأبلغكوسوفالمقب
.بعدالقائمةإلى

67.

A)

B)

C)

D)

E)

يعيقعقليوهنأوالماضياستحضارعنآنيعجزالنسيان؛
ّمااستذكار .قبلمنتعلمهت

الحفظيعيقمالتعلمالتفكرلحظةالذاكرةفيضعفالنسيان؛
.سابقا

مذاكرتهتّملماوالتفكيرالسريعالتعلميعيقعقليتخلفالنسيان؛
.قبلمن

ّماستذكارعقليإبطاءأوالذاكرةفيضعفالنسيان؛ تعلمهت
.مسبقاً

لحظةجديدشيءتعلمفيوالعقليةالفكريةللقوىعجزالنسيان؛
.بهالتفكير

ستذكارالتفكرعلىالقدرةعدمالنسيان؛ ّبمامنطقياوا تعلمهت
.قبلمن

وكبح“كورونا”فيروسعلىالسيطرةفيالصحةوزارةنجحت
.انتشارهجماح

كورونافيروسعلىتسيطرأنالصحةوزارةاستطاعت
.شيوعهمنوالتقليل

المسببكورونافيروسانتشارمنععلىقادرةالصحةوزارة
.أمراضاً

إجراءاتبعدكورونافيروسانتشارذيوعمنالحدتم
.الصحةوزارةاتخذتها

كورونافيروسخطورةتشخيصفيالصحةوزارةنجحت
.بسرعةالمتفشي

السيطرةفيوُوفقتكورونافيروسعلىالصحةوزارةقضت
.عليه

 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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ممتتشابه فياختلفتوإنوعاداتهاومداركهابطبائعهاا
.مواطنها

كرةعلىنعيشفإنناومشاعرنا،وعاداتناطبائعناتغايرتمهما
.واحدةأرضية

ف مممواطناخت فعلىيؤثربعضعنبعضهاا اخت
.والمداركالعادات

مم، تقاليدهاأنإمختلفة،أماكنفيتسكنكانتمهماا
ئقها .تتشابهوخ

مةتتخذهالذيالمكان وطبيعتهاسجاياهايعيّنلهاموطناًا
.وعواطفها

ممبين لقفيشديدشبها ُ تقارببسببوالشيموالتصرفاتال
.أماكنهم

محصورةتظللكنهاالمحافظات،كلمنسكانالمدينةفييعيش
.المناطقمنمحددةألوانفي

د،محافظاتكافةمنمواطنونالمدينةيسكن غالبيتهمأنإالب
.معينةمناطقمن

أنحاءجميعمنناسإليهاهاجرأنبعدالمدينةسكانعددازداد
د .الب

منقادمونفيهابلالسكانية،بتركيبتهامنطقةأيتمثلالمدينة
.سواءحدعلىمختلفةمناطق

أخرىمدينةإلىمدينةمنيتغيرالمحافظاتفيالسكانعدد
.تخلفهاأوتقدمهابسبب

قبائلأكبرإلىمنتمينسكانهابكونتتميزمدينةمحافظةكلفي
د .الب

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)

وينتشرالجذاميّة،المتفطّراتتسبّبهخطرمرضهو"الجذام "

ستوائيّةالمناطقفي مراضمعويصنّفا .المهملةالمداريّةا

صابةتتعّرضالتيوالمناطقطويلة،حضانتهفترة الجلدهيل

عصابأو هماأوا أماكنفيالمرضبهذاالمصابونيعزل.ك

منالميكروبدخولطريقعنالعدوىتحدثو----.خاّصة

ل ستنشاقخ لمنأوالطعام،أوا مسخ أوالجلدي،الت

لمن بسببخصوصاًعدواهتنتقل.المخاطيالغشاءخ

ط خت أنقبلالمرضهذامعالجةويمكنالنظافة،وقلّةا

عاقةمثلخطرةبعواقبيتسبّب عصابوتلفا .ا

منخشيةإصاباتهنيخفينالمرضبهذاالمصاباتالنساء
ق الط

مراضأخطرمنالجذاميعّد المعديةالجلديّةا

ّمةالجهودبعض ّاًالقضاءإلىتؤّديأنيمكنالمن هذاعلىنهائ
المرض

طباءيعتبر صاباتمنصغيراًجزءاًأنا ّصا يش

جثّمةالثمانينيّاتمنذ ّاتمنمؤلّفع بهيعالجالحيويةالمضا
المريض

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

72.

A)

B)

C)

D)

E)
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مر ---- والجراثيمللفيروساتالمناسبالجويخلقالذيا

حبالتنفسيالجهازعلىوتنقضغفوتهامنلتستيقظ .إليهاا

قفإنهذا،إلىإضافة بوابإغ يلعبللدفءالتماساوالنوافذ،ا

ماكن،منوغيرهاوالمكاتبالمنازلجوشحنفيكبيرادورا ا

العابقةالمصابينوأفواهأنوفمنالمتطايرةالرذاذبقطرات

صحاءالتنفسيةالطرقفيرحالهالتحطالشريرةبالميكروبات .ل

.منخفضةمستوياتإلىالحرارةدرجةتتهاونالبردفصلفي

ذنأنربما نفا الوسطمعتماسخطفيهيوالحنجرةوا
.الخارجي

نفلونزاالرشحإن .انتشاراالشتاءأمراضأكثرمنهماوا

ذنبالتهابالمصابيشكو .متنوعةعوارضمنالوسطىا

سابيعفيإليهماتطرقناأنوسبق خيرةا .ا

73.

A)

B)

C)

D)

E)

موجةأولتداهمأنيتوقعفإنهماسدانهيارأوتصدعحالةفي

المحيطةوالمناطقالمدينةسكانالسدمنالمتدفقةللمياهفيضان

ثغضونفي ءكافيةغيرتعتبرفترةوهي.فقطساعاتث ج

كثيراتزيدأنيمكنالبشريةالخسائرفإن----السكانجميع

وضاعسوءبسبب ضرارالبيئيةا بعدالحادثةالمباشرةغيروا

نهيار .ا

البحرمياهزحفمنللحدالبحريةوالحواجزالسدودوظهرت
.والزراعيةالسكنيةالمناطقإلى

جراءاتواتخاذ حتياطيةا حترازيةا زمة،وا سيماال فيو
.مبكرإنذارنظامتوافرعدمظل

حياءغمرفييتسببأنيمكنحيث والمناطقالسكنيةا
.ومستنقعاتكبيرةبركإلىوتحويلهابالمياهالمجاورة

؛الحيواناتإنقاذمنبدو الجيفعدديزيدنأو
مراضتنتشرووالحشراتوالبعوض .المعديةا

ضرارأوللغرقتعرضهمنتيجةالوفياتعدديضاعفقدمما ا
خرى .فائقةبسرعةالمياهتدفقجراءمنالناجمةا

نسانجسمفيعضومنجزءأوعضوخروجهوالفتق .ا

الفوهةأوالمنطقةفيتشريحيخللأوضعفبسببويحدث

يكونوقدالمفتوق،الجزءأوالعضومنهايخرجالتيالطبيعية

كونهاحيثمن----.ظهورهفياثرالفيزيائيالجهدلزيادة

الفتق،فيهاظهرالتيالتشريحيةللناحيةتبعاًأومكتسبةأوخلقية

.المفتوقالعضوأوالجزءاسمحسبأو

الرجاللدىشيوعاًأكثرالفتقمنالنوعهذا

عدةمعاييروفقالفتوقتصنيفيمكن

عاجلةجراحيةعمليةإجراءمنبدولمعالجته،

دياًوليس طباءمنعدديزعمكماو ا

لمنعياناًتظهروالفتوق نسانجسمسطحخ ا

74.

A)

B)

C)

D)

E)

75.

A)

B)

C)

D)

E)
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( I)أوالمدينةزارواالذينوالباحثينالرحالةانتباهحماةقلعةلفتت

تراثهايُخبئالذيفالتل(II).المميزالجغرافيلموقعهابهامّروا

حوضعلىتشرفطبيعية،رابيةفوقيشمخالحضري

موقعإلىبعيدمنالقادمينيرشدجغرافيمعلموهو(III).العاصي

إدارياومركزاالمنطقةفيشأنذاتحماةكانت(IV).المدينة

وما(V).جداكبيرةلمملكةالرئيسالمقرتصبحأنخّولهاممتازا

هتمامهذالبث بدأحينمافعلية،خطوةإلىتحولأنإلىبالموقعا

ثريالعمليكونوبهذاالتلفيالتنقيب .مبكرابدأقدحماةفيا

I II III IV V

(I)  جمريضعينيخلفمغناطيسزرعفيأطباءنجح حالةلع

منشخصويعاني(II).إرادياارتعاشهماأوالعينينرمشتسبب

وهيالراقصةالعيونأوالرأرأةباسميعرفمماشخصألفبين

جيوجدحالة طباءوزرع(III).لهامتاحطبيع قطعتيا

علىالتغلبفيللمساعدةعينكلفيصغيرتينمغناطيس

رتعاش استخداملزيادةالطريقيمهدذلكأنخبراءويزعم(IV).ا

.الجسدمنأخرىأجزاءحركةعلىللسيطرةالمغناطيسزرع

(V)العينحركةلعرقلةبعضهمامعالمغناطيسقطعتاوتتفاعل

راديةغير .المريضرؤيةوتحسينا

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)جفياستخدامهيمكنالقرادحشراتلعابإنالعلماءقال ع

فيالمفاجئالموتإلىيفضيقدالقلبأمراضمنخطيرنوع

لعابفيبروتيناتهناكأنإلىالعلماءوتوصل(II).مبكرةسن

إلىيؤديماوهوبالقلبالتهابحدوثمنعفيفعاليةذاتالقراد

أشبهالقرادإنأوكسفوردبجامعةالباحثونوقال(III).قلبيةسكتة

ثمةأنالباحثونوأضاف(IV).جديدةأدويةنتاجذهببمنجم

جفيستخدامهاإمكانية الدماغيةالسكتةمثلأخرىأمراضع

حيانبعضفيالصعبومن(V).المفاصلوالتهاب رصدا

.قلبزرععمليةإجراءإلىالناسبعضويحتاجالقلبيةالسكتة

I II III IV V

( I)القرونأواخرأوروبافيظهرتاجتماعيةطبقةالبورجوازية

ءوتوسطتالوسطى حينوطبقةالنب وجودهاوارتبط(II).الف

الثورةمعسيماوتطورهافيكبيربشكلساهمتالتيبالمدينة

بشكلتستندكانتالتصنيعقبلمرحلةأنبحكم(III).الصناعية

حةعلىكبير التجارةعلىأقلوبشكلالحيوانيةوالتنميةالف

يدعلىالمدنفينشأتقطاعاتوهي(IV).التقليديةوالصناعة

عظمالسواد سكانأيبالبورجوازيةيعرفباتالذيالسكانمنا

همالمدافعيعتبرالرجلأنكما(V).المدن الحقدولةعنا

نشأتهافيالبورجوازيةبهابشرتالتيوالمواطنةوالقانون

ولى .ا

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

  

79.

A) B) C) D) E)
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(I)عائقاشكلتلهابالنسبةالشهرةعجرمنانسياللبنانيةالفنانةتبين

الفنانةعشاقيعيش(II).البشرككلمطلقةبحريةالعيشفي

السوقإلىنزولهاالمزمعأغانيهاأحدثمععجرمنانسياللبنانية

النجاحلهايتوقعمتنوعةأغنيةعشرةأربعيحملجديدألبومفي

ستمرارية أغانيهااختيارعلىتعودتفنانةفهي(III).وا

تخلوبأغانوإمتاعهمعشاقهامفاجأةعلىوتحرص(IV).بعناية

حساسالممزوجةالرومانسيةمن .الرفيعوالذوقالعاليبا

(V)لبومهذابنجاحتمنياتهاعنالمحبوبةالنجمةوأوضحت الذيا

.شهرمضنجهدعصارةيعتبر

I II III IV V

80.

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

10.   B
11.   E
12.   D
13.   C
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35.   B
36.   A
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46.   E
47.   E
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