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2018-YDS İlkbahar/Arapça ARAPÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

متكونحينما سّنفيطفلمنأكثرتربيةتتولّىأوعاملة،ا
.ملحة----لوجودالحاجةتمسصغيرة،

مندوبة مربية

مضيفة  ممرضة

مسؤولة

تتعانيالعربيةالبحثيةالمؤسساتإن ----بينهامنعدة،مشك
نتاجوحقلالجامعاتبينالصلة .ا

انتظام انقسام

انبعاث انفصام

انتزاع

تمنكثيراًأنيبدو ولىالمحاو ّللدرسا فيتّمتالتياللغو
.والعقيدةبالدين----كانتالعالممنمختلفةأماكن

مماثلة مغايرة

مصاحبة مرتبطة

مبتعدة

 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)

ُعطينا كانالذيالقبليالنظامعنعامةصورةالجاهليالشعر
مقبلالعربيالمجتمعفي---- س .ا

رائعا ذعا

سائدا طارئا

حاذقا

خيرةالسنواتفي---- ليفةالحيواناتتربيةظاهرةا فيا
ليفةالقططوخاصةالمنزل با .المختلفةبأنواعهاوالك

انكسرت انقلبت

شاهدت اخترعت

ظهرت

بل----منهملكلالعالم،شعوببينمشتركةقيمة“الحضارة ”
.المعاصرةالعالمحضارةصنعفيشركاءإننا

منهاارتياع فيهاإسهام

فيهاانحصار عنهاإزالة

عليهاإمضاء

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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بداعيةالقيمةإن نسانيللفكرا أنماطخلقعلىبقدرتهترتبطا
شكال----جديدة حركةفتولدالمستقبل،نحووتتجهالمألوفةا
.محفزةدائمة

تماثل تتفاضل

تتجاوز تظاهر

تتقوقع

----ووافدة،ثقافةكلومعجديد،كلمعالعربيةاللغةتفاعلت
.جماليتعبيروأسلوبمعرفةومنهجحياةمنظومةأصبحتحتى

استقبلتها استنطقتها

استحوذتها استوعبتها

استنارتها

نفتجميلعملياتأندراسةوجدت ----فقط،المظهرتغيرا
. أيضاالصوتفيتغييًراتحدث

كما ن

إذا بل

ّبيد أ

 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)

تشمل----فقط،المالعلىمقتصرةغيرمفاهيموالعطاءالسخاء
مورمنالعديد .والسلوكياتا

بينما حيثما

إنما فحسب

حتى

نسان،جسمالسرطانيغزوعندما حالةفيكلهالجسميصبحا
ستعداداتإلىتكون----أقرب .الحربيةا

من ما

الذي التي

ّ أ

طفالبعضيواجه مشاكلبفترة،أوانهمقبلولدوا----الخّدجا
.رفاقهممنأكثرالمدرسةفيالرياضياتمادةتعلمفييومية

التي ئي ال

ْن اللذ الذين

الذي

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)
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المواد----بديتكونأنيمكنالعسلمادةإنالباحثونيقول
طعمةبعضإلىتضافالتيالحافظة طولتخزينهاأجلمنا

.فترة

عن إلى

في مع

على

بناءشأن----التقليليبدأعندما النفسينموهمعلىيؤثرفهذاا
قاتهمبأفعالهموثقتهم خرينمعوع .سلبيبشكلا

بـ لـ

من على

في

سماكمعرض----افتتححالمة،وأجواءسحريعالمفي ا
طوكيوأكواريومسعىحيثطوكيو،اليابانيةالعاصمةفيالذهبية

.للعينمتعةالزيارةلجعل

آخرا ً مؤخر

تأخيرا مؤخرا

ً آخر

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

كانإذاإبالعربيةالطعامقائمةيقدمأوروبافيمطعمانجد
أصفيهالموجودالبلدلمواطني----حينهانجدهعربيا،مطعما

.القائمةإلىويضيفهالغتهميتجاهلف

مراعا مراعين

مراعيا رعاية

مراعية

16.

A) B)

C) D)

E)
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دبفيباريس”الشيخخليلكتاب الكتبمن“الحديثالعربيا

ستمتاعقراءتهاعلىوحرصتإليها،جذبتنيالتيالحديثة وا

معرفتيسبقأولهما:لسببينالكتابعلىأقبلتوقد.(----17)

نجازعلىوالحرصالجديةفيهعهدتالذيبالمؤلف فيالمتميزا

أبناءبينالمتفوقينمنواحدافأصبحفيه،برزالذيالجامعيعمله

“باريس”(----19)يدورالذيالكتابموضوعوثانيهما.(----18)

تعلمواوالذينعشاقها،(----20)كما“الدنيافترينة”والنورمدينة

جتماعيةالثقافيةبمناخاتهاوتأثروافيها، منابتداءوالسياسية،وا

حسين،وطههيكلحسينبمحمدمروراالمّراش،فتحفرنسيس

منكانولذلك.وأقرانهمحمدالصاويبكتاباتانتهاءوليس

أوباريستجلياتعنكتابهالشيخخليليخصصأنالطبيعي

تها .فيهاعاشواالذين(----21)كتاباتفيتمثي

 

عنها لها

بها منها

إليها

جيلهم جيله

أجياله أجيالهم

جيلهما

 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)

بحيث عبر

حوالي مدى

حول

وصفها وصفتها

يصفونها وصفنها

وصفناها

الكاتبون الكتب

الكاتبات ّاب الك

المؤلفون

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)
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نترنتعبرأجريتبرازيليةدراسةحسب منعينة٣٠٠٠علىا

كونحالفيللمرأة(----22)النصيحةفإّنمختلفة،جنسيات

والغضب،العصبيةمننوبات(----23)الذينالرجالمنزوجها

نا”تضعوأنالحدود،أقصىإلىنفسهاتتمالكأن(----24) “ا

فيهوماتفعلوأنحممه،قذفمنالبركانتوقفحينإلىجانبا

ومنطقبعقلنفسهاتسلحأنلهايمكنوكذلكالطرفين،صالح

يكون(----26)الزوج،وعصبيةغضبعلىيتفوقان(----25)

بعضتتفهمأنعليهافإنالموقف،هذامثلمعفعاتعاملها

اللغزحلفيكبيرحدإلىتفيدالتيالنصائحبعضوتتبعالحقائق،

.الهدوءهدفإلىوالوصول

الحادية ولية ا

ول ا ولى ا

حادية ا

تصيبها تصيبهن

أصابوهم يصيبونها

تصيبهم

 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)

هي هو

هما ِ أن

َ أن

قوية قويين

ّ قو أقوياء

قويان

ولو وكيفما

و ولكي

ولكن

24.

A) B)

C) D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)
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----.عربيةألفاظدخلتهاقدالتركيةاللغةكانتإذا

المجاورةالمناطقفيالجملةتشكيلكيفيةعلىأثرت

وتعطيتأخذالحيةاللغاتأنعلىيدلفهذا

المجاورينالشعبينبينتاريخيةروابطهناكبأنتقنعنا

طهي العصورمرعلىالمسلمينالشعبينبيناخت

فكريأوعلميأساسأيعلىيستندمما

رهابمكافحةمجالفيسيما ---- .المنظمةوالجريمةا

الفوضىانتشارأسبابأهممنالتعليممنوالحرمانالبطالة

مرلهذاتحسباًصارمةأمنيةإجراءاتاتخاذمنبد ا
ستثنائي ا

خيرةالسنواتفيازدادت المخدراتتهريبأعمالا
دمان وا

قاتتعزيزالبلدانقرر التحدياتمواجهةأجلمنبينهماالع
منية ا

خرىالدولتينمنكلاتهم رهابيينوإيواءالفتنةناربإشعالا ا

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

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

لللسوائل،النساءاحتياجيزداد خصوصاالرضاعةفترةخ
----.

فضلمنلذلك، الماءمنطفيفةكمياتيستهلكنأنا

أطفالهنيرضعنأنبعدالماءشربلهّنيجوزالسبب،لهذا

بوفرةالماءتناولبضرورةالمرضعاتخبراءيوصيولذا،

طفالنوذلك لالماءشربيحبونا الرضاعةفترةخ

قليإالماءلشربداعيفالرضاعةفترةبعدأما

----.غيبية،لمعجزةالبشرعلىالفنونفيالحداثةتهبط

أننتذكرأنويجبمنهابدحياتيةضرورةالحداثةلكن
الفنيةالضرورةحسبتتغيرالبشريةالكائنات

رض،عنهتنفجرماءكينبوعتأتيبل لومنا البشرجهودخ
المبدعالمفكربالعقلمتميزةلكائنات

والذائقةالبشريةالفطرةتلغيلكنهابالتأكيدضرورةنها
الناسمنالبعضعندالسائدةالسليمةالجمالية

ستقرارطمأنينةبينصراعالبشرية،الحياةمنجزءفالحداثة ا
المعضلةلهذهحلوالتغييروقلق

لمنلكن ثقافيمناخلخلقالدقيقللتحليلالخاضعةالشواهدخ
والمتجذرةالموروثةالتقاليدسلطةتحت

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)
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خرىالمجتمعاتفيهتشهدالذيالوقتفي  عليهاوتغلبتقدماا
----.العملقوةفيالمرأةمشاركة

ستقرارالنمولمتطلباتمواليةاتجاهاتالعربيةالمنطقةتأخذ وا

تأدنىمنُعدالعربيةالمرأةمشاركةأننجد العالمفيالمعد

تالنساءإلىينظرماغالباأنهكما صدقاأقلأنهنعلىالعام
الرجالمن

كتسابخططاتعتمدسياساتيجادقصوىضرورةهناك
العملفيحقوقهن

منتأثرتقدالمسلحالنزاعمناطقفيالمرأةوضعبأننرى
إيجابياذلك

----.مستحيل،أمراللغةدونالتفكيرإن

للعالمفهمناوتحدديتكلمهاالذيالشعبعقليةتعكساللغةن
الخارجي

مةلتاريخمرآةتكونأنيجباللغةن وأفراحهاوأحداثهاا
وأتراحها

جيالومعارفلتجاربخزاناللغةن لنقلهاووسيلةالماضيةا
جيالإلى القادمةا

وصياغتهفكرهتجسيدعلىالعقلتعينالتيهياللغةن
وتنظيمه

قاللمجتمعاتالروحيةالخصائصُكملاللغةن البيئةمنانط
جتماعية ا

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

السببهياليوم،الفرديتلقاهاالتيالمعلوماتمنالهائلالكم
برز ----.النسيانلكثرةا

سلبياتأثيراالذاكرةعلىيؤثرللمعلوماتالمكثفالتخزينوهذا

سفومع عبرالمعلوماتبعضعلىالعثورنستطيعالشديدا
نترنت ا

جداسعداءتجعلنااليومداخلنتلقاهاالتيوالمعلومات

تجميعترجعلذلك هتمامعدمإلىالنسيانحا بشكلبالصحةا
كاف

منشخصيمنهاالتخلصيمكنإنسانيةحالةالنسيانإن
شخاص ا

. فيهنشأالذيالفكريإطارهعنانفرج----

العالمفييحدثعمابالحديثالكاتبيباشرعندما

الجويالضغطينخفضالسماءفيترتفعإن

كسجينكميةقلتإذا الصدرفيضيقوحدثا

نسانازدادكلما ًا عاًتجوا راءمختلفعلىواط ا

شابههوماالزهايمرمرضمنيعانيالذيالشخصبينما

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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ولالسببهوالبروستاتسرطان  السرطانأنواعبينللوفاةا
----.عاما،٧٥أعمارهمتتجاوزالذينالرجاللدى

البروستاتغدةفييبدأخبيثورم

ربعينعمرتحتالرجليصيبأنالنادرومن ا

البوليةالمثانةتحتتقعوالبروستات

نبوبوهو الخارجإلىالمثانةمنالبوليحملالذيا

في“إيهأندي”المادةفيطفرةتحصلعندماالسرطانويحدث
يا الخ

تخفيفيمكنهاالليلأثناءتستخدمالتيالجبائرأندراسةأظهرت
م ----.اليدمفاصلالتهابعنالناجمةا

السنكبارغالبيةيصيبمزمنداءوهو

منهيعانونعاًما٥٥أعمارهمتجاوزتالذين

ممننوباتإلىالحالةتتطورأنالممكنومن الحادةا

أحيانًاالحياةنمطفيإيجابيًايؤثرماوهو

اليومةالرياضيةالتمارينممارسةبفضل

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

فيالمباعةالسجائرعلبلتوحيدقانونمشروعالبرلمانأقر 
د الشرسةالمعارضةرغمعلىالمقبلالعاممناعتباراًالب

.القطاعفيللمختصين

Parlamento, ülkede satılan sigaraların paketlerini
gelecek yıldan itibaren tektipleştirmeyi öngören bir
yasa tasarısını, sektördeki uzmanların şiddetli
muhalefetine rağmen kabul etti.

Sektör uzmanlarının yürüttükleri kampanya sonucu,
ülkede satışı yapılan sigara paketlerinin gelecek yıldan
itibaren tektipleştirilmesini öngören bir yasa tasarısı
parlamento tarafından onaylandı.

Parlamento, satışa sunulan bütün sigaraların,
önümüzdeki yıldan itibaren ülkede paketlenmesini
öngören bir yasa tasarısını, sektör uzmanlarının karşı
propagandasına rağmen onayladı.

Gelecek yıldan itibaren uygulanmak üzere sektör
uzmanlarınca hazırlanan ve piyasadaki sigaraların
paketlerini tektipleştirmeyi öngören tasarı, muhalefetin
karşı çıkmasına rağmen parlamentoda kabul edildi.

Sektör uzmanlarınca gelecek yıldan itibaren
uygulanmak üzere hazırlanan ve muhalefetin tepkisine
yol açan sigara paketlerinin tektipleştirilmesine ilişkin
yasa tasarısı, parlamentoda onaylandı.

 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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يبيريةالجزيرةشبهمناخيتميز ففيالمناطق،حسببالتنوعا
طلسيالمحيطتأثيريهيمنالشماليةالمناطق الطقسويسودا

  .السنةمنطويلةفتراتفيالغائم

İklimi bölgelere göre değişiklik gösteren İber
Yarımadası'nın kuzey bölgelerinde, Atlas
Okyanusu'nun etkisi görülürken yıl boyunca bulutlu
hava etkili olmaktadır. 

Yılın çoğu gününde bulutlu havaların etkili olduğu İber
Yarımadası'nın kuzey bölgelerinin iklimi, Atlas
Okyanusu'nun etkisiyle bölgeden bölgeye
değişmektedir. 

Atlas Okyanusu'nun etkisiyle yıl içinde uzun bir
süre havanın bulutlu olduğu İber Yarımadası'nın kuzey
bölgelerinde, iklimin bölgeden bölgeye değişkenlik
gösterdiği dikkat çekmektedir. 

İber Yarımadası'nın iklimi, bölgeden bölgeye çeşitlilik
göstermekle beraber kuzey bölgelerinde, Atlas
Okyanusu'nun da etkisiyle yılın belirli dönemlerinde
bulutlu hava etkili olmaktadır. 

İber Yarımadası'nın iklimi bölgelere göre çeşitlilik
göstermekte olup, kuzey bölgeleri Atlas Okyanusu'nun
etkisi altındadır ve bu bölgelerde yılın büyük
bölümünde bulutlu hava hüküm sürer. 

38.

A)

B)

C)

D)

E)

الغربيالفرعإلىتنتميالتيالبرتغالية،باللغةالناطقينعدديبلغ
صلذاتالرومانسلغاتفصيلةمن تينيا اللغةوهيال

دولوبعضوموزامبيقوأنغووالبرازيلللبرتغالالرسمية
.مليونوسبعينوخمسةمائةأخرى،

Yeryüzünde 175 milyon kişi tarafından konuşulan ve
aynı zamanda Portekiz, Brezilya, Angola, Mozambik
ve bazı diğer devletlerin resmi dili olan Portekizce,
Latin kökenli Roman Dil Ailesi’nin batı kolunu
oluşturur.

Latin kökenli olan ve Roman Dilleri Ailesi’nin batı
kolunda yer alan Portekizceyi konuşanların sayısı,
resmi dil olarak kullanıldığı Portekiz, Brezilya, Angola
ve Mozambik’te yaklaşık 175 milyona ulaşmaktadır.

Latin kökenli Roman Dilleri Ailesi’nin bir kolu olan ve
175 milyon kişi tarafından konuşulan Portekizcenin
yayılma alanı, Brezilya, Angola, Mozambik ve diğer
bazı ülkelere kadar uzanmaktadır.

Latin kökenli Roman Dilleri Ailesi’nin batı koluna
mensup olan ve Portekiz, Brezilya, Angola ve
Mozambik ile diğer bazı devletlerin resmi dili olan
Portekizceyi konuşanların sayısı 175 milyona
ulaşmaktadır.

Konuşanlarının sayısı 175 milyona ulaşan ve Portekiz,
Brezilya, Angola, Mozambik ve diğer bazı devletlerin
resmi dili olan Portekizce, aslı Latinceye dayanan
Roman Dilleri Ailesi’nin batı koluna mensuptur.

39.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Maddeleri özelliklerine göre sınıflandıran Câbir b.
Hayyân, nitrik asit ile hidroklorik asidi ilk
keşfeden, altın suyunu icad eden ve yanmayan
kağıdı geliştiren ilk kişi olarak kabul edilir.

الهيدروكلوريكوحمضالنتريكحمضاكتشاففيالفضلإن
الذهبماءاخترعمنأوليعتبرالذيحيانبنجابرإلىيعود

.يشتعلالذيالورقوطور

النتريكحمضمنالذهبماءصنعمنأولحيانبنجابريعتبر
وصنفيحترقالذيالورقوابتكرالهيدروكلوريكوحمض

.خصائصهاحسبالمواد

يحترقالذيوالورقالذهبماءمخترعحيان،بنجابريعد
النتريكحمضمكتشفيمنخصائصها،حسبالموادقسموالذي

.الهيدروكلوريكوحمض

أولخصائصها،حسبالموادقسمالذيحيان،بنجابريعتبر
ماءواخترعالهيدروكلوريكوحمضالنتريكحمضاكتشفمن

.يحترقالذيالورقوابتكرالذهب

صناعةفيالذهبماءاستعملمنأولحيانبنجابريعتبر
وحمضالنتريكحمضباكتشافقامكمايحترقالذيالورق

.خصائصهاحسبالموادوتقسيمالهيدروكلوريك

40.

A)

B)

C)

D)

E)

 Tarih boyunca farklı etnik ve dinî kimliğe sahip
milletlerin hâkimiyeti altında varlığını bugüne kadar
koruyabilen Şam, kültürel açıdan zengin bir mirasa
sahip olmuştur.

وأديانأصوللهاأممحكمتحتدمشقكانتالتاريخ،مدىعلى
منغنيتاريخولهاهذايومناحتىموجودةزالتومامختلفة
.العريقةالثقافيةالناحية

التاريخمدىعلىنفسهاعلىالمحافظةمندمشقتمكنت
ديانمختلفةدولسيطرةتحتوأصبحت العرقيةوالهوياتا

.الثقافيةالناحيةمنغنياًتاريخاًورثتوقد

ستمرارمنوتمكنتغنيثقافيتراثوريثةدمشقأصبحت ا
ديانمختلفةأممعليهاوسيطرتهذايومناإلىالتواجدفي ا

صول .التاريخمدىعلىوا

هوياتذاتأممهيمنةتحتالدوامعلىكانتالتيدمشقتمكنت
منالتاريخعبركيانهاعلىالمحافظةمنمختلفة،ودينيةعرقية
.هذايومناإلىالغنيةالثقافيةالناحية

يومناإلىكيانهاعلىالمحافظةمنتمكنتالتيدمشقأصبحت
مدىعلىوالدينيةالعرقيةالهوياتمختلفةأممهيمنةتحتهذا

.الثقافيةالناحيةمنغنيتراثوريثةالتاريخ،

41.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Almanya’nın büyük şehirleri arasında yer alan ve
önemli bir ticari, endüstriyel ve kültürel merkez
sayılan Leipzig’de yapımı yüzyıllar öncesine uzanan
çok sayıda bina ve kilise vardır.

لمانيةالمدينةيبزيغ،فيتوجد بمبانيهاوالمليئةالكبيرةا
الماضية،القرونإلىإنشائهاتاريخيعودالتيالعديدةوكنائسها

.وثقافيةوصناعيةتجاريةمراكز

بينوالثقافيةوالصناعيةالتجاريةالمراكزأهممنيبزيغتعتبر
لمانيةالمدن فيأنشئتوكنائسمبانعدةوتضمالكبيرةا

.السالفةالعصور

لمانية وتعتبر مركزاً تجارياً يبزيغ من أكبر المدن ا مدينة 
وصناعياً وثقافياً وفيها العديد من المباني والكنائس التي يعود

تاريخها إلى السنوات الماضية.

لمانيةالمدنكبرياتمنوهييبزيغ،فيتوجد مركزاًوتعدا
التيوالكنائسالمبانيمنالعديدهاماً،وثقافياًوصناعياًتجارياً

.قرونقبلماإلىإنشائهاتاريخيعود

مراكزهاأهمومنألمانيافيمدينةأكبروهييبزيغ،مدينةفي
قدمقديمةوكنائسمبانعدةوالثقافية،والصناعيةالتجارية
.التاريخ

42.

A)

B)

C)

D)

E)
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“عصبة”أو“مجموعة”تعنيقديمةألمانيةتسمية“الهانزا”
لمانالتجارمجموعاتعلىالبدايةفيأطلقت الذينالخارجفيا
بلدانفيالمشتركةمصالحهمعنللدفاعروابطبينهمفيمانشأت

غتراب، شماليفيالمدنأهمضماتحادعلىتطلقصارتثما
وسياسيةاقتصاديةقوةأكبرفأصبحالبلطيقبحروشواطئألمانيا
قةبدأت.الوسطىالقرونفيأورباشماليفيأيضاً انط

مدينةتأسيسمععشرالثانيالقرنفيالحقيقية“الهانزا”
تحادتطورثمم،١١٥٨عامألمانياشمالفي“لوبك” بانضماما

وبلغودانزيغولندنوستوكهولموكولونيابرلينمثلجديدةمدن
سبعينمنأكثريضمأصبحإذعشرالرابعالقرنفيقدرتهأوج

تذكرتاريخيةوثيقةأولفي١٣٥٨عاممنذيدعىوصارمدينة
لمانيةالهانزامدن”باسم وعاصمةالمدنزعيمةلوبكوكانت.“ا

لعقدالمدنمندوبوسنةكلإليهايأتيالتيالمعلنة،غيرالهانزا
دستورهناكيكنلم.المشتركةمصالحهموبحثالسنويمؤتمرهم

تحادلهذا الدولبينالمنازعاتفيللفصلمحاكمهناككانتبلا
عضاء أوالموانئأحدبضائعمقاطعةأسلحتهاأقوىوكانتا

تحادمجلسمنصادرةقراراتعلىبناًءالبلدان وصلت.ا
فيشاركتعندماوالعسكريةالسياسيةقوتهاأوجإلىالهانزا
انتهتالتيالرابع،“فالدمار”الدانماركملكضدالحرب

.مهمةامتيازاتلهاضمنتمعاهدةوتوقيعبانتصارها

؟“الهانزا”لـالرئيسالهدفهوما

قاتتطويرإلىيهدفكان جتماعيةالع لمانيةالمدنبينا ا
لمانيةوغير .ا

اقتصاديكيانإلىتحولثمسياسيةأهدافالبدايةفيلهكانت
.قوي

البلدانفيجديدةجالياتوإيجادالتجارةنطاقتوسيعيقصدكان
خرى .ا

لمانالتجارلصالحجديدضريبينظامبوضعيهتمكان فيا
خرىالدول .ا

لمان،التجارجمعإلىيهدفكان دهم،خارجالناشطينا ب
.واحدسقفتحت

 43.-46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

تحادهذانشأكيف وتطور؟ا

داريالمركزانتقلثملوبكمدينةفينشاطهبدأ إلىمنهاا
.برلين

مدنفيوانحصرتقلصثمكثيرة،مدناًيضمالبدايةفيكان
.معدودة

ًبدأ .مدنعدةيشملأخذثمالمقر،وهيواحدة،مدينةفيأو

ِذويأيديعلىوتطورنشأ َر ِ كباربيدازدهرثمالصناعيةال
.التجار

تحادهذاوتطورتاريختبيّنمعلوماتأيبأيديناليس .ا

عليه؟ُعولمعيندستورللهانزاكانهل

بواسطةمشاكلهميحلونكانواأنهمإدستور،لهميكنلم
.القضائيةالمؤسسات

الشركاتكبرياتمبادئاليوميشكلمطولدستورلهمكاننعم،
.العالمفي

ويحلونبينهمفيمايتشاورونكانواأنهمإدستورأييضعوالم
.بالشورىنزاعاتهم

تهمكانتإذدستور،أيإلىيحتاجوالم غيروتصرفاتهممعام
.ديمقراطية

.عدةوبنودموادعلىيحتويمشتركدستورلهمكان

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)
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تحادلهذاكانهل  قتصادية؟قوتهغيرقوة،ا ا

قتصادية،قوتهإلىإضافةالسياسية،قوتهفقدلقد انهارثما
.واضمحل

تحادبلغلقدنعم، السنواتفيوالعسكريةالسياسيةقوتهقمةا
حقة .ال

ومراكزتعليميةمؤسساتإنشاءفيظهرتثقافيةقوةلهكاننعم
.بحث

تجارإنفوذوقوةأينشوئه،منذله،يكنلم فيالحرا
.والمحيطاتالبحار

مراءأوالملوكانتخابفيالتصويتحقلهكان وتعيينا
.السفراء

46.

A)

B)

C)

D)

E)
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نشطةفإنأخيرا،أجريتلدراسةوفقا بهاتقومالتيالرياضيةا
الذيالجنيندماغنموتعزيزإلىتؤديحملهافترةأثناءالمرأة
فوائدأنعلىمتزايداعلمياإجماعاهناكأنفيشكو.تحمله

دةقبلحتىتتراكمالرياضيةالتمارين الرياضةفممارسة.الو
مورلمختلفمفيدة علىتخففإذالحمل،بفترةالمرتبطةا

مهات لالطفلوزنفيتؤثركماالحمل،أعباءا حياتهخ
هناكأنإلىتشيرحديثاأجريتالتيالدراسةهذهولكنالمستقبلية،

فيماإضافيةدفعةالطفلتعطيإنهاإذللرياضة،أخرىمكافأة
بهاتقومالتيالرياضيةالتمارينتأثيرإن.الدماغيبالتطوريتعلق
مرليسجنينهافيالحاملالمرأة لمدىنظراالمستغرب،با
الدراساتأظهرتالمثالسبيلعلى.الجسديةأعضائهما تشابك
قلبدقاتارتفاعمعبالتزامنترتفعالجنينقلبدقاتأنالسابقة

مرويكونالرياضة،تمارسعندماأمه يقومنفسهالجنينوكأنا
اتجاهاهناكأنالعلماءيعتقدلذلك،نتيجة.الرياضيبالنشاط
طفاللدىليكون مهاتالمولودينا الرياضةيمارسناللواتيل
ءمنقوةأكثردمويةوأوعيةقلبأنظمةالحملفترةأثناء هؤ

مهاتالمولودين .حملهنفترةأثناءالرياضةيمارسناللواتيل

طباءيعتقدلماذا طفالبأنا مهاتالمولودينا اللواتيل
قلبأنظمةلديهميكونالحملفترةأثناءالرياضةيمارسن
خرين؟منقوةأكثردمويةوأوعية ا

مبهاتقومالتيالرياضيةالتمارينتأثيرعدمن جنينهافيا
مرليس .المستغرببا

تخففالرياضيةالتمارينفوائدأنعلىعلمياإجماعاهناكن
معلى .الحملأعباءا

مبهاتقومالتيالرياضيةالتمارينن نموتعزيزإلىتؤديا
.تحملهالذيالجنيندماغ

الجنينقلبدقاتزيادةعلىتقتصرالرياضيةالتمارينفوائدن
مقيامأثناء .الرياضيةبالتمارينا

وعيةالقلبأنظمةن التمارينمنتتأثرللجنينالدمويةوا
متمارسهاالتيالرياضية .ا

 47.-50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

A)

B)

C)

D)

E)

ستغرابعدميجب تمارسهاالتيالرياضيةالتمارينتأثيرمنا
م ----.نتحملهالذيالجنينعلىالحاملا

وعية قوةأكثرتكونللجنينالدمويةا

الجنيندماغنموتعززالرياضيةالتمارين

عضاء مالجسديةا مترابطةوالجنينل

مهاتعندتقلالحملأعباء الحواملا

مووزنصحةفيتؤثرالرياضةممارسة ا

تشابك”عبارةمحلتحلأنيمكنالتيالعبارةهيما
النص؟فيخطتحتهاالتي“أعضائهما

أعضائهمابينالتصادم

عضائهماالماديالتواصل

فتراق أعضائهمابينا

البدنيةأعضائهماتشوش

البدنيةأعضائهماتعقد

َم خيرةالدراسةتشيرإ نشطةحولأجريتالتيا الرياضيةا
حملها؟فترةأثناءالمرأةبهاتقومالتي

مأنإلىتشير لمنوزنهامنالكثيرتفقدالحاملا التمارينخ
.الحملفترةأثناءالرياضية

مهاتعلىتخففالرياضيةالتمارينأنإلىتشير أعباءا
.الطفلوزنفيوتزيدالحمل

دةقبلتتراكمالرياضيةالتمارينفوائدأنإلىتشير وتعززالو
موزنتخفيففي .الحاملا

مبهاتقومالتيالرياضيةالتمارينأنإلىتشير تفيدالحاملا
.للطفلالدماغيالتطور

مبالنسبةللرياضةأخرىمكافأةهناكأنإلىتشير إذالحاملل
.دماغهاتطورإنها

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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ميةالعمارةيُميّزماإن س والقباب،المآذنهندسةتصميمهوا
ميةبالعمارةوثيقاارتباطاارتبطتفقد س عمارةوبخاصةا

بداعالتطورمنالمزيدشهدتوقدالمساجد طائفةأيديعلىوا
ماوأكثر.الوسيطالعصرإبانالمسلمينالمعماريينمنكبيرة

عمارةهوالدولجميععلىوفرضتهالعمارةهذهبهتفردت
سنانوهوعبقريمعمارييُعاصرأنالظروفوشاءتالمساجد،

البنائيةأعمالهتميزتفقدالقانوني،سليمانالسلطانباشا،
الجماللمساتمنويفيضوالفخامةوالمتانةبالكثرةوالمعمارية
فتالمعماري السلطانعهدفيكبيركمعماريتفوقهجاء.ال

تإحدىوفيالقانوني،سليمان السلطانمعالعسكريةالحم
ل“برون”نهرفوقجسراالعبقريالمعماريأنشأسليمان، خ

كبيرلقبالسلطانمنحهولذاالدانوب،علىآخروبنىيوما١٤
للفتوحاتسنانالمعلمخروجأدىوقد.العثمانيةالدولةمهندسي
وربيةالحربية عفرصةهناكفكانت،موهبته صقلإلىا ط ل

وربيةالعمائرعلى بفنونكثيراتأثروقدالمختلفة،والفنونا
ضافةالنهضةعصر للعمارةالفنيبالجانبمسبقالتأثرهبا

وربيةالعمارةبينالمزجفكرةعقلهفيونشأتالسلجوقية، ا
المعماريةالسلجوقيةوالمدرسةبالزخارفتمتازالتيالفخمة

ميبمفهومها س .ا

ميالعمارةفنتمييزيمكنكيف س خرى؟العمائرعنا ا

.الوسطىالعصورفيشهدهاالتيالتطوراتمن

خرىالفنوندونالمساجدبفنرتباطه .ا

لمن .عمائرهفيوالقبابالمآذنتصميمخ

عمالفنونفينفراده .بالفخامةالمتميزةالبنائيةا

.المساجدبناءفيعملواالذينالمعماريينشتهار

 51.-54. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

ّل”عبارةمحلتحلأنيمكنالتيالعبارةهيما ص
؟فيخطتحتهاالتي“موهبته ّ الن

ّى أفكارهن

عمائرهلّمع

كفاءتهأبرز

قدرتهأثبت

ّب قابليتهه

باشا؟سنان المعماريأعمالبهاتتميزالتيالسمةهيما

صيلةوالمتانةبالقوةأعمالهتتميز بالفنونالمتأثرةغيرا
خرى .ا

وربيالمعماريالفنمزجنتاجإنها ميبالفنا س ا
.السلجوقي

.أوربافيالوسطىالعصوربعمائرفقطالمتأثرةالخاصةصفته

المعماريةبالفنونالتأثردونالنقيالسلجوقيبالمفهومتتميز
وربية .ا

فيالسائدةالفنونمنوالتأثرالتطويرقواعدعنبابتعادهاتتميز
.حينها

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)
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ّمننستنتج المعماريمنحقدالقانونيسليمانالسلطانأنالن
----.الدولةمهندسيكبيرلقبباشاسنان

صيلةوالفخامةبالمتانةتمتازكانتأعمالهن منالمأخوذةا
السلجوقيةالمعماريةالفنون

التيوالمآذنبالقبابومزينةبالكثرةتمتازكانتأعمالهن
آنذاكالعمائرمنغيرهاعنتميزت

عهبسبب ووربيةالعمائرعلىاط والفنونوالسلجوقيةا
عمائرهفيوإظهارهاالمختلفة

فترةفيوالجسورالجوامعمنعددأكبربناءمنتمكننه
القنونيسليمانالسلطان

تإحدىفيتمكننه أحدفوقجسرإنشاءمنالعسكريةالحم
نهار جداقصيرةفترةفيا

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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جقة جقةوتسميتهمتركيةعشائرالس كبيرهمإلىنسبةبالس
وفي،“جند”مدينةقربإلىوعشيرتهسلجوقارتحل.سلجوق

م،سلجوقدخلالجند س مهفصحا الجديدللدينوتحمسإس
خلفاسلجوقبعدمنجاء.والصدقوالنزاهةالعدالةفيهوجدالذي

إلىالعشيرةارتحلتعهدهوفي،“بكطغرل”العشيرةقيادةفي
جقةنجم صعودإن.بخارى فةسماءفيالس كانالعباسيةالخ
بمنزلةكانتالتي“البساسيري”ثورةخمادتدخلهميومتحديداً
ن بإع فةعلىانق وفي.الفاطميةالدولةلمصلحةالعباسيةالخ

جقةأطاحتقريباً،عامغضون ومنالبساسيريوفّربالثورةالس
جقةيكتفلم.العاصمةبغدادتاركينمصرإلىمعه بلبذلكالس

.والمدينةمكةفيوالدعاءالخطبةفيالعباسيالخليفةذكرأعادوا
نألب”وخلف إلىالسلطةآلتبعدهومنبكطغرلعمه“أرس

ليدير“الملكنظام”والدهبوزيراستعانالذي“شاهملك”ابنه
راءوتحليلفهمفيالوزيرهذاوتمكن.السلطنةشؤون ا

زماتالمشاكلمعالجةوطرقالسياسيةوالنظريات وجه.وا
عمالإلىجهوده“شاهملك” المدنتحصينإلىإضافةالحربيةا

كالمساجدالعلمصروحوشيّدالحضارةونشرالعلموتشجيع
المسماةالمدارسسلسلةوأسسالفلكيةوالمراصدوالمدارس
.النظاميةبالمدارس

جقةدورهوما العباسيين؟الخلفاءاعتبارإعادةفيالس

.حرياتهموأعطوهمالسجنغياهبمنأنقذوهم

.“الحكمةبيت”تسمىبغدادفيعلميةمدارسأنشأوا

.مصرإلىمتوجهاًبغدادمغادرةعلىالبساسيريساعدوا

.لهمودعواالمنابرفيذكرهمأعادواإنهم

ماعتنقوا س .القديمةالعقائدوتركواا

 55.-58. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

A)

B)

C)

D)

E)

العبارةمحليحلأنيمكنالتاليةالخياراتمنخيارأي
خط؟تحتهاالتي“نجمصعود”

نجمإخفاق

نجمانطواء

نجم انزواء

نجمإحباط

نجمتألق

الملك؟نظامالوزيرأهميةهيما

لةمنينحدركان .آباءهمالساسانيونالملوكاستوزرس

داريةالشؤونبأعباءقامإنه مورودبرا .وحكمةبلباقةا

منالقريبةوالجسورالقناطروإنشاءالمدنبتحصينقامإنه
.المدارس

عوأقامالمدنوعّمركالمساجدالصروحمنالكثيرشيّدإنه الق
.والقناطر

.القدامىالفرستجاربمنالدولة،إدارةسبيلفياستفاد،إنه

الدولةتاريخفيأدناه،المذكورةالحوادثمنحادثةأهمهيما
العباسية؟

ءمنلثورةتعرضها منينقذهامنإلىوحاجتهمالفاطميينعم
.المشكلةهذه

البصرةفيالتاسعالقرنأواخرفياندلعتالتيالزنجثورة
.وحولها

مويينعلىعباسآلقضاء .شنيعةإبادةوإبادتهما

.متنوعةبثقافاتوامتزاجهممختلفةأمماًالعباسيينمخالطة

ًالبيزنطيةالدولةوبينبينهاالحروبكانت .سجا

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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المجموعةخارجالصخريةالكواكبمنجديداًنوعاًالعلماءكتشفا
رضكوكبمنمرة١٧أثقلالشمسية حجمحجمهويفوقا
رض قالكوكبويدور.مرتينا البرودةشديدنجمحولالعم

كوكبعنضوئيةسنة٦٥٠نحوويبعد"١٠-كيبلر"يسمى
رض كتشافهذاإنالعلماءوقال.ا مننللدهشةمثيرا
غازاتمنالغالبفيتتشكلالحجمالكبيرةالكواكبأنالمعتقد
رضكوكبيمثلصلبةصخريةأجساماًوليست ولموالمريخ،ا

٢٩نحوإلىقطرهيصلالذيالكوكبتكّونكيفبعُدالعلماءيفهم
رضكوكبمنمرة٢،٣أكبروحجمهكيلومترألف وتُظهر.ا

اُكتشفتالتيالكواكبمنالمائةفي٧٥نحوأنصلةذاتأبحاث
منقطرهافيمراتأربعأقل"كيبلر"الفضاءمقراببواسطة
رضكوكب .ا

هالمقالمطالعةبعدنفهم ----.حديثاًالمكتشفالكوكبأنأع

حولهيدورانصغيرانقمرانله

يينالشمسيةالمجموعةعنيبعد الكيلومتراتم

صخورإلىتحولتصخريةرمالمنمكون

رضكوكبمنأكبرليس والحجمالثقلحيثمنا

السواءعلىوالصخوربالغازاتمغطى

 59.-62. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

ً ----.ماكوكبحجمإلىنظر

الصخورمنأمالغازمنتكّونه،كيفيةنفهم

ماتهناكأننفهم فيهالحياةوجودعلىتدلع

رضعنُعدهمدىنعرف خرىوالكواكبا ا

بهالموجودةالغازاتأنواععنمعلوماتلديناتحصل

آخركوكبعنانفصالهكيفيةتخصنتائجإلىنتوصل

----.المقالقراءةبعدنفهم

الشمسيةالمجموعةضمنيقعالجديدالكوكبهذاأن

رضكوكبأجزاءأكبرتشكلالغازمادةأن ا

رضأن التشكلناحيةمنمتشابهانوالمريخا

التليسكوبأوالمقراببفضلالكواكبمشاهدةبإمكانناليسأنه

الشمسيةالمجموعةوراءمااكتشافعنعاجزةالتكنولوجياأن

هالمقالحسب ----.أع

والغبارالغازمنمكونةحلقاتالكواكبلبعضأن

الكوكبهذاتكونعنمعلوماتإلىبحاجةأننا

أشباههبينتطوراًأكثر" كيبلر"مقرابأن

ًزالماالكوكبقطرطولمدىأن مجهو

قنجمحوليدورالباردالكوكبهذاأن عم

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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:سالم

.الهندسةكليةإلىأوراقهليُقدمالجامعةإلىابنيمعذهبت-

ح :ص

فيممتازتقديرهنشاءإنالهندسةكليةفيابنكسيُقبل-
.الثانوية

:سالم

الطب؟لكليةأوراقهابنكقدمهل-

ح :ص

-----

:سالم

ممتازتقديرعلىحصللقدلماذا؟!الطبدراسةفييرغب-
.الطبيعيةالعلوممادةفي

ّلعالطبكليةعميدقابلتلقد، فيرأيهوأبدىأوراقهعلىوا
.ذلك

ّهالسياسية،العلومكليةإلىأوراقهقّدملقد، بالدراسةيرغبإ
.المجالهذافي

.العلومكليةفيأوالهندسةكليةفيالدراسةفييرغبإنه،

البشريةالعلومتخصالتيالدروسفيجيدغيرتقديرهن،
جتماعية .وا

مناسبوتقديرهالطبكليةفيبالدراسةإيرغبإنه،
.ذلكعلىللحصول

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

63.

A)

B)

C)

D)

E)

:الزوج

.الشهرهذاالكهرباءفاتورةتضاعفت-

:الزوجة

.كثيراالكهرباءنستهلكأصبحنافقدذلك،فيعجب-

:الزوج

-----

:الزوجة

دمعتكلمنا- و منالكثيرنستهلكإننالهموقلناكثيراا
.نقوللمامستجيبولكنالكهرباء

جهزةأنأرى ساعاتفيوخصوصاكثيرامغلقةالكهربائيةا
.النهار

طولالمنزلخارجعائلتناأفرادمعظمنذلكفيشك
.الليلساعات

دبأنعلمعلىإنني و والنهارالليلساعاتمعظميقضونا
.المنزلخارج

البرامجلمتابعةالنواديفيأوقاتنامعظمقضاءنفضلننا
.التلفزيونية

حظ دأنأ و جهزةيتركونا .اليومطوالتعملالكهربائيةا

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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ب :ا

.اليومطيبةالمقابلةنتيجةلعّل-

بن :ا

.متفائلغيرلكنيشهاداتي،علىواطلعالشركةمديرقابلت-

ب :ا

ذلك؟سببما-

بن :ا

-----

قبلمنالمطلوبينعددمنبكثيرأقلللعملالمتقدمينعدد
.الشركة

ّيأقلبأنهموعلمتللعملالمتقدمينكلمعتحّدثت خبرةم
.وكفاءة

بطلباتهمالمقدمينعددكثيرايفوقللمهندسينالشركةاحتياج
.فيهاللعمل

مهندسمئةللعملوتقّدمموظفين،عشرةإلىتحتاجالشركة
.طويلةخبراتأصحابومعظمهم

لنبأنهمواعتتقدأكفاءليسواللعملتقدمواالذينمعظمنإ
.الوظيفةهذهعلىيحصلوا

65.

A)

B)

C)

D)

E)

:عادل

.أكثرتفهمهاأنعليكويجبزوجهاأنت-

:باسم

-----

:عادل

معها؟حلإلىلتتوصلتناقشهاأنحاولتهل-

:باسم

فكلففيممكن،غيرهذا- مسرعةتخرجثمبالبكاءتبدأخ
.للنقاشفرصةتتركأندون

.دائماهناكالعطلةقضاءتحبوهيقريبوالدهابيت

فيإليهاالوصولأستطيعومزدحمةوالدهابيتإلىالطرقات
.المناسبالوقت

فيالهروببدلوتحاورنيالبيتفيتبقىأنعليهايجبكان
.والدهابيتإلىمرةكل

صلالحافلةأركبأنوعليوالدهابيتإلىتؤديالطرقكل
.وأحاورهاهناكإلى

وتعرفالموضوعهذافيوالدهالتحاورطريقعنبحثتهل
البيت؟إلىالطريقمنه

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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:جاسم 

يامهذهفييساورني- .أهدافيوتحقيقأعماليإنجازمنيأسا

:ياسين

ملبابيعرفمنفإناليأسهذاأترك- كلمةيعرفا
.“مستحيل”

:جاسم

.والتحفيزللتشجيعشكراً-

:ياسين

-----

ملمنجسربناءهندسة،أجمل .اليأسمنجسرفوقا

.أمراًينجزواولنشيءأيفيينجحوالنالتشاؤم،بهذا

.المعنويةانهيارإلىويؤديبالنفسالثقةعدمعناليأسيتولد

ّيجبلذلك .العقباتهذهتجاوزأكثرأعملأنعل

.ذريعوإخفاقسلبيةنتائجإلىقادتكالتيهيكفاءتكعدم

67.

A)

B)

C)

D)

E)

.تتغيرالحقائقأنكماتغييرهيمكنالتاريخأنالرئيسأكد

والثابتالواقعأنمثلماالتاريختغييرنستطيعأنناالرئيسأكد
.للتغيرقابلغير

.مضىفيماوتحققحدثماتغييرإمكانيةعدمعلىالرئيسشدد

زمانغابرفيحدثماحدث .تغييرهنتمنىأنإلىداعيفا

.تتغيرولكنتناقشقدالتاريخيةالحقائقأنبكلماتهالرئيسأيد

.نتغافلهاالتيالتاريخيةالوقائعإلىالجمهورانتباهالرئيسلفت

جتماعيالذوقيوجبهالذيالنظام عنشأناًيقلعلينا،ا
.القانونعلينايفرضهالذيالنظام

.المجتمععلينايفرضهمماأهمالقانونعليناينصهالذيالنظام

النظامعنأهميةيقلالمجتمعقبلمنعليناالمفروضالنظام
.القانونعلينايوجبهالذي

عنأهميةيقلالقانونقبلمناتباعهعليناالواجبالنظام
.المجتمعقبلمنعليناالواجبالنظام

جتماعيالنظامان ثنانهماوالقانونيا هميةلديهماليسا ا
.بهمالنتقيدالكافية

جتماعيالنظامعنأهميةيزدادالقانون موادمنيحتويهلماا
.مهمةوبنود

 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.21



 

 

 

2018-YDS İlkbahar/Arapça

لكيحجبوأنبالسلطةينفردأنالوزيرهذااستطاع  َ عنال
.أبنائه

.وحدهالدولةبإدارةيستأثرأنالوزيرهذاقدرةفييكنلم

مورزمامعلىالقبضمنالوزيرتمكن عنالملكوإقصاءا
ده .أو

.أسرتهعنويُبعدهمحجرفيالوزيريضعأنالملكاستطاع

َالوزيُرشارك مجحوبينأبناؤهيكونأنشريطةالسلطةفيالمل
.السياسةعن

وليفصلمنوتمكنالسلطةعلىيسيطرأنالوزيراستطاع
.الملكعنالعهد

السعة،كلواسعةتكنلمكماالضيقكلضيقةحياتهتكنلم
.ذلكبينشيئاًكانتوإنما

فييكنلمكماترففييكنلمالدرجة،متوسطةحياةعاش
.حرمان

مآزقوقاسىالحياةبهضاقتلقدالصعوبات،منيعانيكان
.نفسانية

.أحدإلىيحتاجوبؤسيمسهوراحة،نعيمفييعيشكان

نسانحياةفي حياةونعيشتارةراضيةعيشةنعيشأطوار،ا
.أخرىتارةصعبة

قتصاد مورفيا نسانيبسطأهوا كماالبسطكليدها
.تماماًيقبضها

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)

النفسيةفالدراساتبالعمر،مرتبطةللفنونالطفلتعلمعمليةإن

خيرةالخمسالعقودفيوالتربوية الفنيّةالخبرةأنبيّنتا

يستطيعأنقبلالفنتذوقيستطيعنهالصغير،للطفلأساسية

طفاليسّرالثانيةالسنةمنوابتداء.الصحيحبالشكلالنطق ا

----الطيوروغناءكالسماءالطبيعةروائعبمشاهدة

والمعرفةالخبرةمنكبيراقدراتتطلبالمرحلةهذهن
.التربوية

بداعالذاتبينالفصلمنويتمكنون .واحدمجالنهماوا

فهمعلىالطفلمقدرةمعتبدأوالكتابةالقراءةتعلمفرصةن
.الصور

. صواتمنينفرونبينما الكريهةوالروائحوالصاخبةالعاليةا

كلماتإلىالرمزيةالمعانيتحويلعلىقادراالطفلويكون
.محسوســة

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

72.

A)

B)

C)

D)

E)
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بدونحياةتنشأأنيمكنوالخصب،وسرالحياةأساسالماء 

ثريةالدراساتنتائجوتؤكد.المياه بحاثا أنالتاريخيةوا

نهارضفافعلىنشأتالحضارات لكن----.والبحيراتا

خرىالعواملبعضجانبإلىكانالجفاف زوالهاإلىأدىقدا

هلكتالتيالحضاراتمنالعديدوهناك.الوجودمنوانقراضها

سبابلهذه .ا

نسانحاجةكانت .جداضروريةالماءإلىوالنباتوالحيوانا

بطقوسيزخرالقديمةالشعوبتراثأنوجدناإنغرابةف
.البقاء

نهارضفافعلىإتقومالحيواناتوتربيةالزراعةكانت .ا

ّت .يومناإلىالمائيةالمواردبفضلتتطورالحضاراتهذهوظ

.الحضاراتتلكنشوءعلىكبيرحدإلىساعدقدالماءن

73.

A)

B)

C)

D)

E)

مانتشارواكبقدإفريقياغربإلىالعربيةاللغةدخولإن س ا

م،قبلاعتبارلهايكنلمولكن----.المنطقةفي س نا

م س زمان،العربيةواللغةا محّلفحيثمامت س اللغةحلّتا

دوشهدت.العربية فريقيةالب آنذاكواقتصادياثقافياتطوراا

المنطقةفيسادتالتيالثقافاتتمازجمنالناجمالتأثيرنتيجة

مّيالعربيالمّدبعد س .المنطقةتلكإلىبحضارتهجاءالذيا

ميكادو س أوالدعاةيفتححتىقريةأومدينةفييستقرا
.الكريمالقرآنلتعليممدرسةالتجار

طينيكتفولم يرسلونكانوابلالعلماء،باستقدامالمنطقةس
ب دهمخارجإلىالط .اللغةلتعلمب

م،قبلوجودهاإلىإشاراتهناككانتوإن س فيوذلكا
.التجاريةالمراكز

دباللغةفيالمنطقةعلماءمنكثيربرعوقد ووصلتناوا
.مؤلفاتهممنالعديد

فةقامتوعندما العربيةاللغةأولتالمنطقةفيالعثمانيةالخ
هتمامكلالشرعيةوالعلوموآدابها .ا

74.

A)

B)

C)

D)

E)
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البريةالحياةلرعايةالعالميالصندوقمسؤولوأعلنهماحسب

للمرةتزايدتقدالعالمأنحاءمختلففيالبريةالنمورأعدادأن

ولى حصاءإنالمسؤولونوقال.قرننحومنذا قامواالذيا

حولالبريةالمناطقمختلففينمرا٣٨٩٠ًوجودإلىيشيربه

عددهاويبلغالنمورأكثرتضمالهنديةالغاباتأنوأضافواالعالم

بسرعةيتناقصالنمورعددأنالمؤسفومن----نمرا٢٢٢٦ً

.سريعبشكلهناكالغاباتتجريفيتمحيثإندونيسيافي

سيويةالنمورعددزيادةعنويبحثون .ا

.أجمعالعالمفيالنمورثلثينحويقارببما

ً فعشراتوجودعنفض .البنغالغاباتفيالنمورآ

.والخروفوالظبيالغزالمثلالحيواناتيفترس

.بهيمةأيةمنهاتسلمقاطعةحادةأنيابوللنمر

75.

A)

B)

C)

D)

E)

( I)بأبنائهامصيرياًارتباطاًاللغةترتبط.(II)فيالعربكانفعندما

.والمعارفبالعلومالعالمالعربيةاللغةأغنتالذهبية،عصورهم

(III)خررغبةمنتحميهادراسةإلىاليوم،العربيةاللغةوتفتقر ا

نتشارعلىقدرتهاوأثبتت(IV).انقراضهافي ستيعابا وا

نسانيالفكريوالتواصل اليوميعيشالعربيالفردولكن(V).وا

أصالتهعنتغريبحالةفيوينغمسالذاتمنهروبأزمة

.ووجوده

I II III IV V

(I)مالكتابةلغةأنفيأحديُجادل لةفيأساسعنصروالك الد

نسانهويةعن أخرىلغاتعننفسهالقولويمكن(II).ا

اللغتينفلهاتين(III).والغناءالموسيقىولغةالمعمارلغةوبخاصة

ثةاللغاتمنلغةكلمفرداتأنمعأيضا،مفردات ذاتالث

دراك،أساساللغة(IV).بهاخاصةسمات علىالقدرةتمنحناا

دراك،الفهم المفرداتوتختلف(V).والسلوكالفعلوعلىوا

ّوالكلمةالحرف)اللغوية المعماريةالمفرداتعن( والن

شكال) لغةعنكلتاهماتختلفكما(البنائيةوالمسطحاتا

 .الموسيقى

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)
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(I)  اسمهاأخذتطويلةجبالسلسلةمنالبلقانمنطقةتتكون

مأهمهاالبلقانفيعدةدياناتتعايشتقرونمنذ(II).منها س ا

التسميةأنويعتقدبلغاريافيقممهاأعلىوتوجد(III).والمسيحية

تراكأنويرجح(IV).العثمانيةالحقبةإلىتعود هذهأطلقواا

.التضاريسبسببدخولهافيصعوباتمنقوالماالتسمية

(V)صلفي“البلقان”التركيةالتسميةوأطلقت علىا

نياستارا”جبل .بلغاريافي“ب

I II III IV V

(I) ولالحبامرأة .الرجالمنالكثيرذاكرةمنتسقطا

(II)وينجبونيتزوجونربما، لكن(III).العمرفيويتقدمونأطفا

ولىالعاطفيةالتجربةوتلكالمرأةتلكتظل عنبعيدتينا

يامطالتمهما(IV).النسيان ولالحبيبقىالمسافاتوبعدتا ا

صغرالمرأةهيالنساءأصعب(V).الرجلقلبفيمحفورا ا

عبحيثالرجل،منعمرا .ومشاعرهبعقلهتت

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

( I)العربيةالمملكةفي“الجنوبظهران”محافظةتحتوي

والحجارةالطينمنمبنيةوتاريخيةأثريةقصورعلىالسعودية

قجبلهاهوللمحافظةالزائرنظريلفتوما(II).والخشب العم

فبمجرد(III).أهاليهايسميهكما“المدينةحارس”بـوالمعروف

وقرىأحياءجميعيرىأنللزائريمكنالجبلقمةإلىالصعود

الواقعة“الجنوبظهران”محافظةتتميزكما(IV).المحافظة

غايةطبيعيةمنتزهاتبوجودالسعوديةاليمينيةالحدودمنبالقرب

ضافة(V).الجمالفي المندفعةالعاتيةالجيوشمعظمأنإلىبا

“الفيلطريق”تتخذكانتالتاريخعبرالعربيةالجزيرةشمالنحو

.لهامسارا

I II III IV V

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
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ARAPÇA TESTİ

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

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

ARAPÇA TESTİ

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


