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2018-YDS Sonbahar/ARAPÇA ARAPÇA TESTİ

Bu tes e 80 soru vardır.

دمسيرةلدفعمقترحأيعنالجالسينمعنتحدثكنا الب
.الناسراحةإلىتؤدي----نحو

نتيجةأسوأ صيغةأفضل

صعبمنحنى المطافنهاية

نهايةنقطة

وزونطبقةفيالثقبأنالجوية----وكالةأعلنت بلغا
.٢٠٠٥عاممنذلهحجمأكبر

ذاعة ا رصاد ا

البيان التلفاز

الدعاية

وائلمدينة"اسمالمدينةأهليفضل التيمدينتهمعلى"ا
.العثمانيالحكمإبانشهرة----المدينةكانت

بعد ا قدم ا

نسب ا كثر ا

قرب ا

 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)

نسانبداياتإلىالطبتاريخيعود ولىا عرففعندماا
نسان .لهالدواءكتشاف----عملالداءا

جاهدا زاهدا

معا فاص

غريقا

ّ الرواةويتحّدثكثيرشعرلهم----الذينالشعراءأقدملع
.القيسإمرؤهوكثيرةبأخبارعنهم

يحكي يروى

يرجى يقال

ينال

ول،سليمالسلطان النظرفيضعفمنيعانيكانالذيا
نوم----كانالقراءة،كثرةبسببالمكبرةيستخدموأصبح

ث .الليلفيساعاتأربعإلىث

بـيكتظ بـ يكتفي

منيتعوض عنيلتوي

منينتفض

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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قليلغيرقسمفهمعلينا----الجاهليالشعرنقرأعندما
.ألفاظهغرابةإلىالصعوبةهذهتعودماوأكثرمنه،

يصاعب يتصاعب

يستصعب يصعب

تتصاعب

العامةالميزانيةفيالعجزأنالسعوديةالماليةوزارةأعلنت
ولالنصففي---- مليار٧٢,٧الجاريالعاممنا
.مليار٣٤١إلىارتفعللمملكةالعامالدينوأن

يبلغ ستبلغ

بلغ بلغن

بلوغ

طباءبعضتشكيك---- أنإالبديل،الطبفيالمختصينا
ويتعالجونمنافعهيمتدحونالعالمفيالمرضىمنالكثير

. به

عليه أنكما

فيبما أنهبيد

رغم

 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)

معرفتهمدون----الهيروغليفيللخطالمنقبينجهلإّن
حداث فيالمصريللشعبالحضاريوللمستوىالتاريخيةل
.الفرعونّيالعصر

الذي لما

ما غير

حال

طريفةنفسهالوقتفيولكنهابالمسؤولياتمليئةالحياة
الكبيرةالواجباتوطأةشبحتبعد----المتعمنالكثيروفيها
.تحملهانحاولالتي

الذي تي ال

التي ن َ

أي

مةكان عطائه،فيكريماذاتهفيعظيماإقبالمحمدالع
.مقتضاهولغةلسانوبكليديه----بـأعطىلقد

ك كلي

كلتا كل

كلها

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)
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فيرياضيةبتمارينالقيامأنجديدةعلميةدراسةوجدت
المرتفعالدمضغطخفض----يساعدأنيمكنالدافئةالمياه

.السنلكبارسيماو

مع عن

في عليه

من

نتباهميزةلعل  خطاءا فطريةموهبةتصبحاللغويةل
خطاءرفض----ويعتادالعربيةاللغةيدرسلمنبالنسبة ا

.بحقهاترتكبالتي

على إلى

في عن

بـ

----ستةمنأكثرقبلالعربيةالجزيرةشبهفيالتمرعرف
دقبلسنة .المي

ألفا ألف

ف آ ف إي

ألفي

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

دبكلمةتدل عبرتطورت،----معانعلىاللغةفيا
.العصور

متعدد المتعددة

متعددة المتعدد

تعدد

16.

A) B)

C) D)

E)
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سهمانهياربعد شركة٣٥رؤساءاجتمعالعالمأسواقفيا

انتهاء(----17)بياناوأصدرواالماليةالشركاتأكبرمن

التالياليومجاءولكن.استقرتالسوقأنأكدالتعامل،

سهموخسرت يينعشرة(----18)منا ر،ب ماأودو

السنةتلكالسوقوخسرت.المتداولالنقدضعفييعادل

قتصاد(----19)ولم ذلكبعد(----20).طويلةسنواتبعدإا

ووصفت.واقتصاديماليانهيارفينعيشيومكلفنحن

موسائل ع نهيارهذاحينهاا علىانهيارأكبر(----21)ا

ق ط .ا

لدى حقا

ختاميا حينها

حيث

كلفتها قيمتها

ارتفاعها قفزتها

تداولها

 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)

يتحول يتطاول

يتخطى يترامى

يتحسن

لما ليس

ليت إذا

أما

كأنما كأن

بأنه بأن

بأنها

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)
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نسانيةالعلومكليةقامت “مكنزي”لجامعةالتابعةا

أّنالدراسةوبيّنتبالوحدة،الشعورعنبدراسةالبرازيلية

ويعتبربالوحدة،الشعورإلىتؤديكثيرة(----22)هناك

ق الفقرهناكثم.خاصبشكلللمرأةبالنسبةأهمهامنالط

شياءمنكثيرمنالناسيحرمالذي (----23)تساهمالتيا

الكبيرة،الطبقيةالفروقوكذلك.بالوحدةالشعورتفادي

عاداتإنهاالمجتمعات،أغلبفيمنبوذايكونيكادفالفقير

.السنينمئاتمنذ(----24)الطبقةفرضتهاسائدةوتقاليد

جتماعيةالمفاهيمهذهالدراسةانتقدت العالم،فيالخاطئةا

الحقوق(----25)الناسبينوالمساواةالعدالةإلىودعت

جتماعية عاأجرتأنهاكما.ا صفوفبينللرأياستط

فعشرة مختلفةجنسياتمنوالرجال،النساءمن(----26)آ

نترنت،عبر التيالعاداتبسبببالوحدةيشعرونكلهما

أنالممكنمنالتيالحقوقمنكثيرمنالفقراءتحرم

ندماجتشعرهم جتماعيبا .ا

سبب سببا

أسباب أسبابا

سببين

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

22.

A) B)

C) D)

E)

مع عن

إلى من

في

السفلى الغنية

الفقيرة الخارجية

الداخلية

بينما حيثمن

مما حيثما

بحيث

رجل شخص

أشخاص أشخاصا

امرأة

23.

A) B)

C) D)

E)

24.

A) B)

C) D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)
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فييدّببالنشاطنشعرحتىالكتابندعأنمالكن،----
.أوصالنا

بالنومشديدةبرغبةنشعركناماكثيراصغارا،كناعندما
المنزليةالمذاكرةأثناء

حيانأكثرفي طفاليتهربا والقيامالمذاكرةمنا
المنزليةبالواجبات

مذةيسوقهاعدةحججثمة المنزليةالمذاكرةمنللتهّربالت
النعاسأوبالجوعالتظاهرمثل

ّ فيمسؤولوأطفالهماالوالدينبينالمثمرالحوارغيابإ
المجالهذا

غماء لفترةوعيهالشخصفقدانعنالطبيالتعبيرهوا
قصيرة

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

27.

A)

B)

C)

D)

E)

ّلالذيالحدثكان---- فيالوسطىالعصورنهايةم
ميالشرق س .سواءحدعلىأورباوفيا

مؤرخوهوأورتايليإيلبيرالدكتورهوالكتابهذامؤلف
معروفتركي

تراكبيدالقسطنطينيةسقوطأّنأورتايليإيلبيريعتبر ا
عشرالخامسالقرنفيالعثمانيين

سنواتعدةقبل“العثمانييناكتشافإعادة”كتابصدر
ثينمنهوطبعبالتركية طبعةث

ّأورتايليإيلبيريرى سلطنةتكنلمالعثمانيةالسلطنةأ
للكلمةالحقيقيبالمعنى

نتائجإلىأدىالعثمانيةالسلطنةانهيارأّننذكرأنمنبد
كلهالعالمفيأثرتهامة

.المقبلمشروعهسيكونعمافيهنتساءلكنا ----

عمالبالنسبة المخرجصيتأذاعتالتيالسينمائيةل
كيارعباسالسينمائي

يصلكيارعباسالسينمائيالمخرجرحيلنبأهوها
وقتفيإلينا

دلةكلأنمنالرغمعلى المخرجموهبةإلىتشيركانتا
كيارعباس

الوطنخارجإلىباستمراريسافركيارعباسالمخرجكان
معرفتهلتعزيز

م العالميةالسينماطبعتالتيالكبيرةكيارعباسأف
بتجديداتها

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)
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فحصمحلهاليحلالمؤلمةالخزعةستبداليمهدما، ----
.بسيطدم

مراضأكثرمنالسرطانمرض أنحاءكلفيانتشاراا
جاوأصعبهاالعالم ع

بلجداصعبشيءالسرطانمرضمكانتشخيص
ممكنوغيرمستحيل

صابةفييتسببالتدخين أصعبمنوهذاالرئةبسرطانا
السرطانأنواع

مكانأصبح دوائيقرصباستخدامالسرطانتشخيصبا
حديثاتطويرهتمثوري

هذايومنافيالمنتشرةالعملياتمنالرحماستئصال

قتصاديالتكنولوجيالتقدمأنينكرأنأحديستطيع  وا
ّزالتيالعلميةبالنهضةمرتبط ممعليهاتُر ----.ا

المجتمععلىسلبياأثرتالفردتفكيردرجةزادتفكلما
تعليمهدرجةوعلى

ّفأمةأيتطورنقيسأنأردناإذالذلك إلىننظرأنب
العلميمستواها

خذيمكنو روافدمنأساسيكرافدالمعرفةبأسبابا
تشتىفيالنجاح المجا

المبدعينويخلقالمجتمععلىيؤثرأنللتعليميمكنو
والمواهب

وتكونالمجتمعفيسلبيايؤثرالعلميالبحثمواكبةن
سلبيةانعكاساته

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)

فإنهملذلكانجازاتهمبعمرالحياةفيالمؤثرونيعيش 
----.يرحلون

مؤثرةغيرأومؤثرةأعمالهمكانتسواء

منجزاتأوأعمالظهورفييساهموالمنهم

ذكراهميحييمنهناكنبينناويبقون

ونشاطاتهمأعمالهمفيالمجتمعيشاركوالمنهم

النسيانسطوربينضاعوامنهمالكثيرن

قةتُعّد سريةالع منمهماعامالمستقرةوغيرالمتوترةا
----.المدرسة،منالطفلخوفعوامل

يكونعندمايحدثقدمرعبشيءمنيخافالطفلن
البيتفييبقىلذاالمدرسةفي

موتخاف فيللطفل يحدثسوفمرعباشيئاأنمنا
المنزلفيتبقيهلذاالمدرسة

وقوعبسببالمدرسةإلىالذهابمنالطفليخافو
المدرسةإلىذهابهحالةفيالبيتفيمناسبغيرشيء

قاتتُساعدبينما سريةالع كثرا علىوحباتوافقاا
أطفالهالدىالخوفمشاعرمنالتقليل

باءبينعنيفةمشاكللوجوداحتمالهناكيكونو ا
قاتكسوء أوغيرهابينهمالع

32.

A)

B)

C)

D)

E)

33.

A)

B)

C)

D)

E)
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. ----السياسية،والحنكةبالدهاءجنكيزخانتميز

الخيانةويكرهبهالمحيطيناختيارعلىيحرصفيما

الزعيمهذاعنواضحةصورةتعطيالمصادرولكن
داري ا

لكباربالنسبةبهايستهانعظيمةقوةإلىفيحّولها
المؤرخين

وشعبهجنودهمعالتعاطيفيخاصأسلوبلهكانبل

القبائلمنمجموعاتيوحدأناستطاعوقد،كيف
المتصارعة

صاباتتعرف  صاباتبأنهاالرياضيةا تحدثالتيا
عبأوللشخص ----.الرياضي،النشاطممارستهأثناءال

مستوىعلىينافسمنتخبفيمحترفاعباكانسواء
الخلفيةمنزلهباحةفييلعبطفأوالعالم

عبينعندقطتظهرلمأنهاونعرف القدمكرةدوراتفيال
وروبيةالدولفي ونةفيا خيرةا ا

صاباتتشمل أجزاءعدةالمصارعةممارسةأثناءا
والمفاصلالعظاممثلالجسممنمختلفة

صابةنتائجتقتصر لمعلىا حدوثإلىتصلقدبلا
دائمةإعاقة

قبلمنالتحملعلىقدرتهيفوقبشكلالعضلةوتستخدم
المحترفينالرياضيين

34.

A)

B)

C)

D)

E)

35.

A)

B)

C)

D)

E)

منالوقتهذافيالورودقطفبموسمالطائفمدينةتحتفل 
----.عامكل

طائفمدينةفيمزرعةألفيمنأكثريغذي

الخالصالوردعطرالسعوديةداخلالمصانعتنتج

وردةمليونخمسمئةعلىيزيدماحقولهافيينبتحيث

سنةكلباهظةبأثمانالمخلوطالوردعطريباع

السارةالمناسباتفيالوردالعطرالناسيستخدم

36.

A)

B)

C)

D)

E)
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أنالبريطانيينالعلماءمنفريقأجراهاموسعةدراسةبيّنت
سنمنيقتربونعندماسعادةأكثريصبحونالناس

.السبعين
İngiliz bilim insanlarından oluşan bir ekip, yetmiş
yaşına yaklaşan insanların ne kadar mutlu oldukları
üzerine kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

İngiliz bilim insanları, yetmiş yaşına yaklaşan insanlar
üzerinde yaptıkları kapsamlı bir araştırmanın
sonucundan oldukça mutlu olduklarını açıkladılar.

İngiliz bilim insanları tarafından yürütülen kapsamlı bir
çalışma, insanların yetmiş yaşına yaklaştıklarında
daha mutlu olduklarını ortaya koydu.

İngiliz bilim insanları, insanlar üzerinde yaptıkları
kapsamlı bir araştırmada, bu kişilerin yetmiş yaşına
yaklaştıkları için daha mutlu olduklarını ortaya koydu.

İngiliz bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından
yürütülen kapsamlı bir çalışma, insanların yetmiş
yaşına yaklaşmaktan oldukça mutlu olduklarını
gösterdi.

 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)

تمالسعودية،نجرانمنطقةفيأجريتالتيالحفرياتأثناء
تعلىتحتويفخاريةجرارعنالكشف يزيدمعدنيةعم
.قطعةألفعنعددها

Suudi Arabistan’ın Necran bölgesinde yapılan
arkeolojik kazılar sonucunda, çömlekten imal edilmiş
testiler içinde binden fazla para ortaya çıkarıldı.

Suudi Arabistan’da yapılan kazılarda, binlerce çömlek
testi içerisine saklanmış, sayısı bini geçen Necran
bölgesine ait madeni paralar bulundu.

Yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan binlerce
madeni para, Suudi Arabistan’ın Necran bölgesindeki
eski bir uygarlığa aittir.

Suudi Arabistan’ın Necran bölgesinde yapılan kazılar
sırasında, içinde bin parçadan fazla madeni para
bulunan çömlek testiler ortaya çıkarıldı.

Çömlek testiler içinde yer alan binden fazla madeni
paranın gün yüzüne çıktığı kazılar, Suudi Arabistan’ın
Necran bölgesinde yapılmıştır.

جنوبمنتمتدواسعةمناطقحكمتقدأسرةأيوببنو
ناضول ضافةومصرسورياإلىا لاليمنإلىبا خ

.عشروالثالثعشرالثانيالقرنين
XII. ve XIII. yüzyıllarda Anadolu’nun güneyinden
Yemen’e kadar uzanan geniş bir bölgeyi yöneten
Eyyubi hanedanı, Suriye ve Mısır’ı da kontrolü altına
almıştır.

XII. ve XIII. yüzyıllarda Suriye ve Mısır’ın yanı sıra
Yemen’e hükmetmiş olan Eyyubiler, Anadolu kökenli
bir hanedandır.

Eyyubiler, XII. ve XIII. yüzyıllarda, Yemen’den başlayıp
Anadolu’nun güneyine kadar uzanarak Mısır ve
Suriye’yi de içine alan bir bölgeye hükmetmişlerdir.

Eyyubiler, XII. ve XIII. yüzyıllarda, Yemen’e ek olarak
Anadolu’nun güneyinden Suriye ve Mısır’a kadar
uzanan geniş bir bölgeye hükmetmiş bir hanedandır.

Eyyubiler, XII. ve XIII. yüzyıllarda, Suriye ve Mısır da
dahil olmak üzere Anadolu’nun güneyinden Yemen’e
kadar uzanan bölgeyi yönetmiş bir hanedandır.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A)

B)

C)

D)

E)
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Ruhsal ve sinirsel depresyonlar ile yan etkisi olan
bazı ilaçları kullanmaya ek olarak kalp hastalıkları ve
işlevlerindeki bozukluklar da  yüksek tansiyonun
nedenleri arasında sayılabilir.

ضطراباتتعدأنيمكن إلىإضافةوالعصبية،النفسيةا
دويةتناول ارتفاعمسبباتمنالجانبي،التأثيرذاتا
لالقلبأمراضعنهتنتجالذيالدمضغط .وظائفهواخت

القلبأمراضالدمضغطارتفاعأسباببينتعدأنيمكن
ل ضافةوظائفه،واخت ضطراباتإلىبا النفسيةا

دويةبعضوتناولوالعصبية .جانبيةتأثيراتلهاالتيا

دويةتناولالدمضغطارتفاعأسباببيننعدأننستطيع ا
ًجانبيةتأثيراتلهاالتي تنتجالتيالقلبأمراضعنفض
تعن .وعصبيةنفسانيةواضطراباتاخت

هوالدمضغطارتفاعأسباببينيعدأنيمكنسببأهم
ضافةضرباتهانتظاموعدمالقلبأمراض إلىبا

دويةوتناولوعصبيةنفسيةاضطرابات .بكثرةا

دويةبسببالدمضغطارتفاعنعدأنالممكنمن ذاتا
صابةأسبابمنالجانبيةالتأثيرات القلببأمراضا
ل صابةوظائفهواخت ضطراباتوا النفسيةبا

.والعصبية

40.

A)

B)

C)

D)

E)

Uzunluğu altı bin kilometreyi geçen ve dünyanın en
derin nehirlerden de biri olan Amazon,  Güney
Amerika’daki And Dağlarından doğup Atlas
Okyanusu’na dökülür.

مازون نهارأعمقا أميركافيوأطولهاالعالمفيا
فستةعلىطولهيزيدحيثالجنوبية منينبعكيلومتر،آ

نديزجبال طلسيالمحيطفيويصبا .ا

مازون ستةطولهيبلغإذالعالمفينهروأعمقأطولا
ف نديزجبالمنينبعكيلومتر،آ الجنوبيةبأميركاا

طلسيالمحيطفيويصب .ا

مازون،طوليتجاوز نديزجبالمنينبعالذيا ويصبا
طلسي،المحيطفي فستةا منأيضاًويعتبركيلومترآ

.العالمأنهارأعمق

مازونينبع نديزجبالمنا فيويصبالجنوبيةبأميركاا
طلسي،المحيط ويزيدعمقاًالعالمأنهارأكثرمنوهوا

فستةعلىطوله .كيلومترآ

مازون،ينبع فستةطولهيتجاوزالذيا وهوكيلومترآ
نهارأعمقمنأيضاً نديزجبالمنالعالم،فيا بأميركاا

طلسيالمحيطفيويصبالجنوبية .ا

41.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 Son yıllarda, Osmanlı müesseseleri ve elit grupları
üzerine yapılan çalışmaların merkezi bürokrasi
üzerine yoğunlaştığı görülmektedir.

العثمانيةالمؤسساتعلى الدراساتإجراءتكثفيظهر
فيالمركزيةالبيروقراطيةفيخاصةالمثقفةوالمجموعات

خيرةالسنوات .ا

لالمركزيةالبيروقراطيةعلىأجريتالتيالبحوثإن خ
خيرةالسنوات علىتركزتقدالعثمانيةالمؤسساتفيا

.النخبةمجموعات

العثمانيةالمؤسساتعلىأجريتالتيالدراساتأنيبدو
خيرةالسنواتفيالنخبةومجموعات علىترّكزا
.المركزيةالبروقراطية

خيرةالسنواتفي مؤسساتعلىدراساتأجريتقدا
البيروقراطيةعلىللتركيزفيهاالمثقفةوالنخبعثمانية

.المتفشيةالمركزية

خيرةالسنواتفيظهرت عنودراساتبحوثا
فيالنخبةومجموعاتالعثمانيةالدولةمؤسسات

.المركزيةالبيروقراطية

42.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.11
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نهارأهممنواحدهوالسندنهر سيوية،ا شبهفييقعا
منالسندنهريجري.باكستانفيوتحديداًالهنديةالقارة
الجبالمنينبعإذالجنوبية،الجهةباتجاهالشماليةالجهة

سيوية يا،جبالالشهيرة،ا التبت،منطقةمنوتحديداًالهما
لمنالعرببحرفييصبأنإلىيجريثم منالعديدخ

النهر،مصبمنوبالقرب.مصبهعنددلتافيشكلالمصبات،
يزيدبماالسندنهرطوليُقدر.الباكستانيةكراتشيمدينةتقع

ثةعلى فث نهارثالثالنهرهذاويعتبرتقريباكيلومترآ ا
سيويةالقارةشبهفي اشتقوقد.والحجمالضخامةحيثمنا
التيوهي،“السند”بـالمعروفةالمقاطعةمنالسندنهراسم

.“سندهو”أيالنهرتعني

ه،القطعةحسب السند؟نهريصبأينأع

باتجاهيجريأنبعدالتبتفيالواقعةالبحيراتإحدىفي
.الشرق

آسيافينهرأطولفيشكلأخرىأنهارمعالنهريجتمع
.المحيطفيويصب

حدودقربصغيرةدلتايشكلحيثالهنديالمحيطفي
.الهند

المدنإحدىمنمقربةعلىالعرببحرفييصبإنه
.الباكستانية

لمنالعرببحرفييصبإنه .وضيققصيرمصبخ

 43. -  46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

السند؟نهرعظمةمدىهوما

قعلىآسياأنهارأعظمبينمنإنه ط .ا

قنهرروافدمنرافدإهوما .عم

.الطولفيالنيلنهرمثليكونأنالمحالمن

راضيريفياستخدامهسوىأهميةلهليست .ا

.تدفقاًباكستانأنهارأسرعمنيعتبر

القطعةفيوردماتطابقالتاليةالعباراتمنعبارةأي
ه؟ أع

.النهرهذااسماشتقاقعنشيئاًنعرفإننا

ثةمنأكثرالسندنهرطولإن فث .كمآ

تألحقتلقد .أضراراًالنهربهذابالسفنالمواص

نهارمنإنه .العالمفيمعاكسباتجاهتجريالتيا

راضيمعظمإن بمياهُروىباكستانفيالمزروعةا
.السند

التي“الضخامة”كلمةمحلتحلأنيمكنالتيالكلمةهيما
النص؟فيخطتحتها

الطول السرعة

التدفق العمق

الكبر

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)

46.

A) B)

C) D)

E)
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الحاجةفإنبالحروب،دائماُكتبقدالعالمتاريخكانإذا
قادمةعالميةلحروبعنواناتُشكلسوفالعذبةللمياهالمتزايدة
الطبيعيةالمواردعكسعلىله،بديلموردوالمياه.محالة
خرى علىووجودهاالكون،هذافيالحياةأساسوهي.ا
رضكوكب خرىالكواكبعكسعلىبالحياةعامراجعلها ا

لهمورداالمياهمنتجعلالحقائقهذه.فيهاماءالتي
والمياه.للحياةمطلقةضرورةفالمياه.ومميزةفريدةخصائص

.زيادتهايُمكنوومحدودةثابتةوكميتهاشحيحموردالعذبة
رضكوكبعلىكانتالتيالمياهفكمية زالتمانشأتهمنذا

سطحأنرغمأنه،والمفارقة.هيكماتبقىوسوفهيكما
العالمسكانفإن%٧٠بنسبةبالمياهمغطىالكوكب

أنوالواقع.المياههذهمنألفمئةعلىواحدسوىيستخدمون
أما.البشريةللحياةتصلحمالحةالمياههذهمن%٩٧

الذهبهذا.العاليةالقممفيدائمةثلوجبحالةمنها%٢نسبة
زرق ثمناأغلىويصبحيوم،بعديومااحتياطيهيتناقصا

للثروةآخرانتهديدانوهناك.الدولبينللتوترومصدرا
تغييريمكنهالذيالعالميالمناخيوالتغييرالتلوثوهماالمائية

.العالممناطقلمختلفالمائيةالجغرافية

----.نظرايومبعديوماتزدادللماءالملحةالحاجةأنيبدو

ستفادةلعدم بالمئةإثنينبنسبةسوىالعذبةالمياهمنا

البدائلهذهتسخيروعدمللمياهمتعددةبدائللوجود

رضيةالكرةسطحعلىالموجودةالمياهكميةلتضاؤل ا

حتياطيةوتناقصاستخدامهزدياد يومبعديوماا

منهامحالةعالميةلحروبعنواناأصبحقدلكونه

 47. -  50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

A)

B)

C)

D)

E)

عسبباالماءيكونأنيمكنلماذا فيالحروبند
المستقبل؟

رضيةالكرةسطحعلىالموجودةالمياهكميةن فيا
.منهالحديمكنمستمرتناقص

وخصوصاللشربالصالحةغيرالمياهنسبةازديادبسبب
.المالحةوالمحيطاتالبحارمياه

سطحعلىالمياهكميةوأنللمياهمتزايدةحاجةهناكن
رضيةالكرة .ومحدودةثابتةا

فيخصوصاللشربالصالحةالمياهثمنازديادبسبب
خيرةالسنوات .السكانازديادإثرا

علىالموجودةالمياهنسبةمنُقللالمناخيالتغيّرن
رضيةالكرةسطح .ا

التي“شحيح”كلمةمحلتحلأنيمكنالتيالكلمةهيما
؟فيخطتحتها ّ الن

ضئيل جزيل سخي

بديد زائل

ّقراءةبعد ----.إننقولأنُمكنالن

رضيةالكرةسكان ثةمنإيستفيدونا منبالمئةث
المتوافرةالعذبةالمياه

تكونأنيمكنوأنهايومبعديوماتزدادالعذبةللمياهالحاجة
عسببا الحروبند

رضيةالكرةسطح المياهمنبالمئةسبعينبنسبةمغطىا
الحاجةتسدالتيالعذبة

رضيةالكرةسطحعلىالموجودةالعذبةالمياه وملوثةا
ستفادةيمكن منهاا

الطرقباستخدامزيادتهاويمكنشحيحموردالمياهمورد
الحديثةالتكنولوجية

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A) B) C)

D) E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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راء،التقديراتحسب مننوعمليون٧،٧نحويوجدوا
أحديعلمهعددبجانبكوكبنا،علىاليومتعيشالحيةالكائنات

نواعتلكمنمنا منذوبادت،المعمورةأنحاءفيعاشتالتيا
رضعلىحيوانأولظهور .سنةمليون٦٥٠نحوقبلا

زرقالحوتويشتهر كبرالحيوانبأنها كوكبعلىحجماًا
رض فيالتبلغولما القطبيةوالدببةالحوتيةالقرشوأسماكا

زرقالحوتحجمضخامةإلىوالديناصورات وصلتفكيف.ا
يحطمالذيللغاية،الضخمالحجمذلكإلىهذهالبحروحوش
رقام حجمالعلماءمنفريقفحص٢٠١١عامفيالقياسية؟ا
حافيربعضوعمر الحسابيةالعملياتمنسلسلةوأجرىا
تشهدهأنيمكنالتطورعملياتمنمعدلأقصىلتحديد

مرأنذلكمنالفريقأعضاءوعلِم.الثدييات نحواستغرقا
يينخمسة خمسةبواقعالحيتانأجسامكتلةتزيدأنقبلجيلم
ف دلةوأشارت.مرةآ حافيرمنالمستقاةا بعضأنإلىا

الوقتهذاضعفتستغرقالبرعلىتعيشالتيالحيوانات
أنهذاويعني.مماثلبقدرأجسادهاكتلةتزيدحتىتقريباً

تحقيقفينجحتوإنمافحسب،الحجمضخمةتصبحلمالحيتان
.بذلكللغايةاستثنائيةبسرعةذلك

زرقالحوتيتميزبم الحيوانات؟أنواعبينا

سماكمئاتيبتلعأنيستطيع .واحدةمرةفيالصغيرةا

.الضحلةالمياهمنيقتربوفقطالمحيطاتفييعيشإنه

.السواءعلىوالدافئةالباردةالمياهفييعيشأنعلىبقدرته

الحاضرفيحيوانأيفيهيضارعهالذيحجمهبكبر
.والغابر

حياءعلماءيعتبره .سمكاًيعدونهوثديياا

 51. -  54. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

النص؟مننستنتجهأنيمكنأدناهالعباراتأي

وحوشمنعدداأكثرالبروحوشإنالتقديرات،حسب
.البحر

قعلىحجماًالحيواناتأكبرالديناصورات ط .ا

نقراضمهددةالقطبيةالدببةإن .الثلوجذوبانبسبببا

فيهيبالغكماكثيراًليسالمعمورةعلىالكائناتعدد
.البعض

انقرض،أوحياًكانسواءالكائنات،منعددهناك
نسانيعرفه .ا

تيةالكلماتمنكلمةأي كلمةمحلتحلأنيمكنا
النص؟فيخطتحتهاالتي“استغرق”

استنزف استمر

استوعب استأصل

استلهم

الصواب؟إلىأقربأدناهالعباراتأي

حافيريستعينونالعلماءإن حولمعلوماتليستنتجوابا
.الحيوانات

يينسبعةقبلالكائناتمننوعأولظهر وجهعلىسنةم
.التقريب

رضوجهعلىيعيشإنه يينثمانيةعلىينيفماا م
.الكائناتمننوع

أكبرحيوانأي”فيمختلفونوالمختصونالعلماءزالما
.“ضخامة؟

وانقرضتبادتالحيةالكائناتمنبالمائة٤٠نسبةإن
.نهائياً

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A) B)

C) D)

E)

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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وفيفيهاعلومهوتلقىالبصرة،فيالهيثمبنالحسنولِد
مصرخليفةعلىعرضحيثمصر،إلىانتقالهقبلبغداد

إنشاءعرضفقدالنيل،نهربفيضانللتحكم مشروعاحينذاك
الجفاف،فصلفيالريفيستخدامهالماءيختزنسّد

وقاتفيالفيضانحدوثدونويحول خرىا انتقل.ا
وهناكالعلمينشاطهتابعحيثإسبانياإلىبعدهاالحسن
فيمعاصريهمعارفوطّورالضوء،فيتجاربأجرى

المنهجأسسووضعوالطب،والفيزياءالرياضيات
باسمُعرفكتابألّفهاالتيالكتبأشهرومن.العلمي

تينية،إلىتُرجمالذي“المناظر” حقيقيّةمساهمةأولُعّدال
لففيصدرالبصريات،علمفي ديةا ولىالمي وتجدر.ا

شارة احتوىمجلداتستضّمالذيالمؤلفهذاأنإلىا
بطليموسلنظريةنقضوعلىللعدساتجادةدراسةأولعلى
الخسوفلظاهرتيالحسنفيهوعرضالضوء،انكسارفي

ضافةوالكسوف لإلىبا أجرىلقد.قزحوأقواسالظ
إليهايدخلمظلمةغرفةفيتجاربهمعظمالهيثمبنالحسن
الحسنتجربةكانتلقد.جدارهافيثقبمنالشمسضوء

لعملمبدأكذلكوهوالمظلمة،الغرفةلكاميراوصفأول
ظاهرةأنتجاربهمنالحسنواستنتج.الثقبذاتالكاميرا
جسامعلىالضوءانعكاسنتيجةتحدثالرؤية ودخولا
شعةمسحنتيجةوليسالعينإلىالمنعكسالضوء الصادرةا

جساملهذهالعينمن كتشافبهذاغيّرفقدوهكذا.ا اعتقاداا
نسانرؤيةيتناولبطليموسإلىيعودعاملفسائداكان ا

جسام .حولهل

 55. -  58. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız. ألّفهاالتيالكتبأشهرمن“المناظر”كتاباعتُبرلماذا

الهيثم؟بنالحسن
تينيةإلىتُرجمنه فيبطليموسكتبغرارعلىال

.البصريات

.والرياضياتالفيزياءفيالعلميالمنهجأسستناولنه

.قزحوأقواسوالكسوفالخسوفظاهرتيفيهَرضنه

.آنذاكالبصرياتعلمفيحقيقيّةمساهمةأوليعتبرنه

ّثنه خليفةعلىعرضهالذيالمشروععنفيهتح
.مصر

فيأجراهاالتيالتجاربمنالهيثمبنالحسناستنتجماذا
الضوء؟انعكاسمجال
التيقزحوأقواسوالكسوفالخسوفظاهرتياستنتج
.قبلهمنبطليموسإليهاتوصل

منالصادرالضوءنتيجةتحدثالرؤيةظاهرةأناستنتج
جسامإلىودخولهالعين .ا

منالضوءانعكاسنتيجةتحدثالرؤيةظاهرةأناستنتج
جسام .العينإلىودخولها

وانعكاسانكسارحولبطليموسإليهتوصلمااستنتج
.ذلكفينظريتهوساندالضوء

الفيزياءفيبطليموسإليهتوصلماأناستنتج
.نقضهيمكنمنهجايُعتبروالرياضيات

55.

A)

B)

C)

D)

E)

56.

A)

B)

C)

D)

E)
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“للتحكم”محلتحّلأنيمكنالتاليةالكلماتمنكلمةأي
النص؟فيخطتحتهاالتي

علىللسيطرة علىللحكم

علىللقبض لمراقبة

لقيادة

كتشافعننقولأنيمكنماذا الحسنإليهتوصلالذيا
الهيثم؟بن

نسانرؤيةبشأنالشائعةبطليموسفكرةغيّر جساما .ل

وطّورالعلميالمنهجأسسحولجديدةنظريةإلىتوصل
.الرياضيالبحثأساليب

ولىأجراهاالتيالتجاربُعتبر مجالفينوعهامنا
نعكاس نكسارا .والفيزياءوا

الفيزياءفيبطليموسأعدهاالتيالمؤلفاتفيساهم
.التحليليةوالهندسةوالرياضيات

عنبطليموسلنظريةودعمومساندةتطويرسوىيُعّد
جسامورؤيةالضوء .ا

57.

A) B)

C) D)

E)

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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ولى،بابلأسرةملوكأعظمحمورابييُعّد ثةحكموقدا ث
عاصمةإلىقريةمنببابلينهضأنواستطاععاما،وأربعين

كمتعددةإمكانياتذاتكبرىدولة وشهرةواسعةوأم
حتىبابلعاصمتهتخطيطبإعادةعهدهحمورابيبدأوقد.كبيرة
جميعيخضعأنواستطاعفخامتهاوببنائهاالعواصمكلفاقت

فيحمورابينجحوهكذا.العراقوشمالدجلةنهرعلىالقرى
دعلىنفوذهفرض داريةالناحيةومن.الرافدينب جميعربطا
ياتحكام أيامفيمزدهرةالتجارةوكانت.بابلبالعاصمةالو

نحوإلىيرجعالذيتشريعههوتركهماأبرزولعلحمورابي،
متحففيحالياالموجودةمسلتهفيوالمدون.م.قسنة١٧٠٠
مئتينمنالمنحوتةالمسلةهذهتتألفإذباريس،فياللوفر
ميادينشتىفيالقضايامختلفإلىتتطرقمادةوثمانينواثنين
قتصاديةالحياة جتماعيةا .وا

دعلىالسيطرةمنتمكنحمورابيأنيبدو منالرافدينب
ل ----. خ

كبرىلدولةعاصمةإلىصغيرةقريةمنببابلالنهوض

العراقوشمالدجلةنهرعلىالقرىجميععلىنفوذهبسط

ياتحكامجميعربط خرىالو دهفيا بابلبالعاصمةب

بأكملهاالمنطقةعلىوالتأثيرعهدهفيالتجارةازدهار

دهفيالحكمنظامعلىالسيطرة تجاوزتطويلةلمدةب
ربعين عاماا

 59. -  62. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

ّمننستنتج عمالأبرزأنالن حمورابيبهاقامالتيا
----.هي

قتصاديةالحياةعلى وتأثيرهالتجارةتطوير جتماعيةا وا
بابلفي

 قبلقرناعشرسبعةإلىيرجعالذيقانونهأوتشريعه
د المي

خرىالعواصملتفوقبابلعاصمتهوتنظيمتخطيطإعادة ا
العالمفي

دفيوالقرىالمدنجميععلىنفوذهفرض واديب
الرافدين

داريالنظامتطوير قتصاديا دأنحاءجميعفيوا ب
الرافدينوادي

التي“فخامتها”كلمةمحلتحلأنيمكنالتيالكلمةهيما
؟فيخطتحتها ّ الن

عظمتها نشأتها مساحتها

سمعتها قدرتها

ّقراءةبعد ----.القوليمكنالن

كبرىدولةعاصمةإلىصغيرةقريةمنبابلتحولتلقد
حمورابيعهدفي

دعلىالسيطرةمنحمورابيتمكن منالرافدينواديب
ل فيهاتطويرالتجارةخ

حات ص قتصاديةا داريةا عمالأبرزمنتعتبروا ا
حمورابيتركهاالتي

دفيوالتجارةالزراعةإن عهدفيتزدهرلمالرافدينب
حمورابيالملك

تشريعاتهفيالمذكورةالموادتطبيقمنحمورابييتمكنلم
مسلتهفيالمدونة

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A) B) C)

D) E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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ح  :ص

تصالحاولت- لمّراتعدةبكا سبوعخ الماضيا

.مغلقاكانهاتفكولكن

:عادل

-----

ح :ص

الجامعاتإحدىفيالدراسةإكمالأجلمنسافرتهل-

جنبية؟ ا

:عادل

صبحعاليةشهادةعلىالحصولفيأرغبإنني.نعم-

.المرموقةالجامعاتإحدىفيأكاديميا

المنطقةفيعادةمغلقةالهواتفوتكونالمدينةخارجكنت
.فيهاتواجدتالتي

المتواجدينأصدقائيلزيارةجدابعيدةمدينةإلىسافرت
.إليهممشتاقاكنتننيهناك

تصالتستطعلملذلكالخارجفيكنتلقد هاتفينبيا
تمغلقاكان تصا .الدوليةل

عإسطنبولمدينةإلىسافرت ط الجامعاتبرامجعلىل
.هناكأصدقائيببعضهاتفياواتصلتالعلياللدراسات

للمحاضراتأستمعوعندماعادةالليلفيالهاتفأغلقإنني
.الجامعةفي

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

63.

A)

B)

C)

D)

E)

:خليل 

مي؟العمارةفنفيرأيكما- س ا

:سالم

مّي،العصرفيالفنهذاازدهرلقد- س علىدليلوهذاا

.الحضارةهذهبلغتهاالتيالدرجةسمو

:خليل

-----

:سالم

بلغتقدالمزدهرةالحضاراتمعظمنفيهشكمماهذا-

.ازدهارهافترةطيلةالفنهذاذروة

مّيالعصرفيالعمارةفنأنأي س دونازدهرقدا
خرىالحضاراتمنغيرها .ا

ميالعمارةفنأنيعنيهذا س واسعةعامةبوحدةيتميزا
ميةالدولكلتشمل س .استثناءدونا

التراثهذابحقتفيعجالةهذهنحقعلىإنك
.وتقديروصفمنالرائعالحضاري

يمكنالتيالفنونأحدهوالعمارةفنبأنالقوليمكنناأي
.انحطاطهاأوأمةرقيبهانقيسأن

تبلغهلمماالفنهذامجالفيبلغواقدالمسلمينأنبمعنى
مم خرىا .وقتأيفيا

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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:جعفر

نالتلفاز،أمامطويوقتاتقضيكنت- أكثرتقضيوا

ترى؟ياذلكسببماخالد،ياالحاسوبأمامأوقاتك

:خالد

.التلفازفوائدمنبكثيرأكثرالحاسوبفوائدإن-

:جعفر

-----

:خالد

لكتروني،البريدفيالمشتركينأصحابيعناوينهذه- ا

.العالمفيمكانأيإلىرسائليأبعثأنأستطيع

:جعفر

.عجيبأمرهذا-

لكترونية،الشبكةعنالناسيتحدث الشبكة؟هذهماا

رتباطيمكنهل الهاتف؟طريقعنالدوليةبالشبكةا

لكترونيةالشبكةإيصاليمكنكيف بالتلفاز؟ا

الحاسوب؟بواسطةمعلوماتعلىالحصوليمكنكيف

خرينمعتتواصلكيف لكتروني؟بالبريدا ا

65.

A)

B)

C)

D)

E)

:أحمد 

طفالتهتمالتيبالمراكزسمعتهل- محمد؟ياالمعاقينبا

:محمد

عنهاالكافيةالمعلوماتأملكولكننيبهاسمعتبالطبع-

.تأسيسهامنالهدفوعن

:أحمد

-----

:محمد

.المراكزهذهدعمجميعاوعليناجدارائعشيءهذا-

هتمامالمعاقينلرعايةأسست .مواهبهموتنميةبهموا

طفالبجميعتهتممراكزهي .بينهمالتفريقدونا

.عنهاببحثبدأتولذلكعنهاالكثيرأعرفأيضاأنا

.المعاقاتالنساءلرعايةجديداأسستمراكزأنهاسمعت

لومعيالمجيءبإمكانكالمراكزهذهلزيارةسأذهب
.أردت

66.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.19



2018-YDS Sonbahar/ARAPÇA

:المديرة

يامهذهيزورنا- مورأولياءمنالعديدا يعانيالذينا

دمانمشاكلمنأبناؤهم .ا

:سعاد

أولياءينتبهأنللغايةالمهممنإذجيدة،ظاهرةهذه-

مور .أبناؤهممنهيعانيلماا

:المديرة

-----

:سعاد

نتشارهذاومع- باءلدىالوعيزادا بمخاطروالمربينا

ءهذا .الب

:المديرة

الطريقةإيجادالمهمولكنالحل،طريقفيخطوةأولهذه-

.بهاالمراهقالشابوإقناعللحلالمثلى

بعضإعطائهممنبأسفالحالةنفسيعيشونالشبابكل
.لهممتنفساليجدواالحرية

سفنعم، دمانأنواعوكلالمخدراتتعاطيانتشرل ا
.مرعببشكلالمراهقينبين

سرةوإنماذلكعنالمسؤولوحدهالمراهقليس ا
.مسؤولونحولهمنوكلوالمجتمع

خبارهذهتنتشر فينبالغأويجبمكانكلفيا
.عابرةصيفسحابةفهيالموضوع

وسيساعدونمسؤولياتهمويعرفونالمراهقونسيكبر
سرة .المناسبةالحلولعنالبحثفيا

67.

A)

B)

C)

D)

E)

هتمامالنومتنظيم هدفناتحقيقعلىيساعدنابهوا
.الحياةضغوطمنوالتخلص

منإالهدفوتحقيقالحياةضغوطمنالتخلصيمكن
ل بتعادخ .النومعنا

هتمامالنومتنظيممننتخلصأنيمكننا لمنبهوا خ
.الحياةفيهدفناتحقيق

يمكنبانتظامالهدفوتحقيقالحياةمعاناةمنالتخلص
لمن .المنتظمالنومخ

لمنهدفناوتحقيقاليوميةمعاناتنامنالتخلصيمكننا خ
هتمام .وتنظيمهبالنوما

هتماميمكننا الحياةتعبمنبالتخلصوتنظيمهبالنوما
هدافوتحقيق .المرجّوةا

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

68.

A)

B)

C)

D)

E)
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لمنالعربيةاللغةإحياءمنلنابّد بالحياةإنعاشهاخ
ّذلكيتأتىولن .الحديثةالمصطلحاتباستيعابإ

لمنالعربيةللغةجديدةمصطلحاتإضافةمنلنابد خ
لفاظبإنعاشهاوذلكاليوميةحياتنافياستخدامها با
.المتطورة

خرىاللغاتفيالجديدةالمصطلحاتنفهمأنعلينا كيا
اللغةفيواستخدامهاوتطويرهاترجمتهاعلىقادريننكون

.العربية

فهميتملمماحديثةعلميةلغةتكونأنالعربيةللغةيمكن
نستخدمهاالتياللغاتفيالواردةالجديدةالمصطلحات

.يوميا

اللغاتفيالواردةالحديثةالمصطلحاتاستيعابإن
لمنإيمكنالمعاصرة العربيةاللغةتطويرخ

.حديثةوجعلها

لمنالعربيةباللغةننهضأنعلينايجب ولنتنشيطهاخ
المصطلحاتنفهملممابذلكالقيامعلىقادريننكون

.الحديثة

69.

A)

B)

C)

D)

E)

المحافظةأجلمنالسياراتستخدامحّدوضعالعالَميحاول
.التلوثمنالبيئةعلى

علىليحافظالمستخدمةالسياراتعددزيادةالعالَميحاول
.التلوثمنالبيئة

نسانمحاولةبعدوردالتلوثمنالتقليل حّدوضعمنا
.للسيارات

مستخدميبزيادةالبيئيالتلوث لتقليلالعالَميسعى
.السيارات

التلوثمنللحدالمستخدمةالسياراتعددتقليلمنبد
.الضوضائي

منالبيئةعلىللحفاظالسياراتاستعماللتقليلالعالَميسعى
.التلوث

والتكنولوجياالعلمفيثورةأوسعالراهنعصرنايشهد
تصال .وا

تصالوالتكنولوجياالعلم التيبالثوراتمرهونةوا
.عصورهافيحصلت

تصالوالتكنولوجياالعلمتطورلقد فيكبيراتطوراوا
.الحاليعصرنا

تتكنولوجيافيواسعةجديدةثورةحدثتلقد تصا ا
.العلمية

العلمفيحدثتالتيالثورةضغطتحتالحاليالعصر
تصالوالتكنولوجيا .وا

تكنولوجيافيثورةأوسعالحاليعصرنافيالناسيشهد
ت تصا .العلميةا

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)
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نسانأنالمعروفمن معالتأقلمعلىغريبةقدرةل
ربّاتكانت----.قاسيةكانتمهمابهالمحيطةالظروف

الكافيالطعامإعدادالمستطاعقدريحاولنسابقاالبيوت
زم بالشكللحفظهوسائلوجودلعدمفقط،واحدليوموال
ئم، ّالم حيانأغلبفيأنهإ منجزءبقاءمنبدكانا
ساسيةالوجبة .الغداءوجبةوهيا

بتعادالوسائلهذهأهمومن مورعنا بينهتقضيالتيا
.أحيانابيتهوبين

لمن جهزةابتكارخ زمةا متهعلىللحفاظال منس
.القاسيةالبيئيةالظروف

علىللحفاظالمتنوعةالطرقابتكارهذلكمظاهرومن
.والتخمرالفسادمنالطعام

زمنةفي زمةالموادمنخالياًبيتأييكنلمالغابرةا ال
.أطولفترةلقضاء

نسانرضاءعنُعبروهي فراطدونبالقناعةا بالموادا
.حولهمنالتيالمنزلية

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

72.

A)

B)

C)

D)

E)

اللغةصلةإلىالعربيةاللغةلتراجعالجوهريالسببيعود
الحضارةإلىعدنافلو.للمجتمعالعلميالتطورأوبالعلم

ميةالعربية س سنجدالوسطىالعصورتتسيّدكانتالتيا
فاستطاع----ازدهارهاأوجفيكانتالعربيةاللغةأن

بضعامتدتلفترةالعلمفيالمبادرةزمامأخذالمسلمون
.المعمورةأنحاءمختلففيالعربيةاللغةوانتشرتقرون

. للتقدمالفعليالسببهيذاتهابحداللغةن

. العالمفيانتشارااللغاتأكثركانتنها

.ثقافةأيةتتضمنهعّماتعبيرهياللغةن

. الوسيطالعصرفيالعلملغةكانتنها

. العلميةوالمصطلحاتبالمفرداتغنيةلكونها

متعاقبةحضاراتمننابعةمختلفةثقافاتمصرتحتضن
منالمدّونالمصريالتراثوكان----.أرضهاعلىتداولت
هميةالوفرة صالةوا مؤسسيةهيئات وتحتضنهوا
ساسيةمهمتهامتعددة أوالمخطوطالتراثعلىالحفاظا

بهلينتفعواوالدارسينللباحثينإتاحتهثمومنالمطبوع،
جدادبهقامماويستكملوا .الحضارةمسيرةفيا

والحضاراتالعربيةالحضارةمؤلفاتبينوالمقاربة
خرى .ا

.الحضاريالتراثفيأفضلمعرفةتعزيزأجلمن

ّفتوقد .ومعنويامادياتراثيامنتوجاحضارةكلخ

.والتراثوالفكرالمعارفتبادلعلىبدورهاوتقوم

.للتراثفكريةخريطةحقاتضمأنالمتوقعومن

73.

A)

B)

C)

D)

E)

74.

A)

B)

C)

D)

E)
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شياءويدركيفّكرالعقل الثنائيةطريقعنبينهاويميّزا
شياءتتميزبضدها:تقولالقديمةوالحكمة.الضدية :ا
شياءويصنف----كذب،حقيقةباطل،حقخطأ،صحيح ا

المعرفةتبادلويجريوالموجوداتالكائناتبينوالظواهر
بينالمشتركوالفهمالتواصلعمليةوتقومالوجود،بحقائق

نسانبني مااللغةباستخداموذلكا .إشارةأوكتابةأوك

. وائلالعربيةاللغةفقهاءالظاهرةهذهلفتتوقد ا

. بالعالملمعرفتهالعقليؤسسالضديةالثنائيةبهذه

. ولالمعنىمنالنقيضعلىللمولىمعنىهنالكأنغير ا

ضدادن نموفيأسهمتالتياللغويةالظواهرمنا
.اللغة

مختلفانوالجهلفالقوةلهضداالشيءيخالفماكلوليس
.ضدينوليسا

75.

A)

B)

C)

D)

E)

(I)زهرجامعيعد العصرفيالقاهرةفيأنشئمسجدأولا

باسمتيمناًوسّماهالصقليجوهرالقائدبناه(II).الفاطمي

مصرفيالمعماريةالتطوراتأما(III).الزهراءفاطمةالسيدة

المبنىطولويبلغ(IV).المملوكيالعصرفيجرتقد

صلي فناءوله(V).مترا٦٩ًوعرضهمترا٨٥ًللجامعا

.ممراتخمسةفيهتوجدكماأعمدة،علىوسقفواسع

I II III IV V

(I)عظم،شارع)الفاطميلدينالمعزشارعيعد (سابقاا

د،التاريخيةالشوارعأهمأحد كثرعمرهيمتدحيث(II)للب

ثمائةألفمن ثارمنالكثيرويضمسنةوث ميةا س ا

ثةنحوعددهاالبالغ ثينث وأسبلةمساجدبينماأثراوث

ميةلحقبترجعومدارس وزارةوكانت(III)مختلفة،إس

ثاربترميمقامتقدالثقافة المعزشارعفيالموجودةا

ثمائةنحوبلغتبميزانية إلىالشارعلتحويلجنيهمليونث

قلبفييقعالذيالمصريوالمتحف(IV).مفتوحمتحف

.العالميةالمتاحفوأشهرأكبرأحدهوالمصريةالعاصمة

(V)يضمكونهأيضاكبيرةتجاريةأهميةللشارعأنكما

سواقالدكاكينمنالكثير .وا

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)فكارولتبادلللتواصلاللغةتستخدم جميعفيوالثقافاتا

٤٨٠بهاينطقعريقةلغةالعربيةاللغة(II).العالمأنحاء

دداخلشخصمليون ثقافةولها(III)وخارجها،العربيةالب

اللغاتمنوتعدومعاصرةحيةلغةفهيواسعة،وحضارة

قبلمناللغةهذهوتعلم(IV).الدوليالحضورذاتالعالمية

سياسية،:منهاودوافعأسبابعدةإلىيعودبهاالناطقينغير

وهناك(V).وتعليميةوثقافيةودينية،واقتصادية،ودبلوماسية،

تعلم إلىالعربغيروالمثقفينالمهتمين تدفعذاتيةدوافع

عاللغة ط .المتنوعالعربيوالتراثوالفكرالثقافةعلىل

I II III IV V

 (I )بإن فمنأبنائه،شخصيةتنميةفيومهماًرئيسياًدوراًل

له بناءيتعلمخ جتماعيالسلوكا فيالذكوريميّزالذيا

بووجود(II).المجتمع مشاعروإسدالهالعاطفيواتّصالها

وشعورياًيُقلدهالطفليجعلالصغيرابنهعلىوالحنانالود
علىفرضتوالتقاليدالعاداتن(III).أخرىأحياناًشعورياً

م كثيرومنوالمعرفةالعلممنفحرمتهابالنقصالشعورا

جتماعيةوالقيمالسلوكأنماطالطفلفيتعلم(IV).الحقوقمن ا

تجاهات منللذكورومناسبةمميزةالمجتمعيعتبرهاالتيوا

بكانفكلما(V).أفراده دهمنقريباًا كانتوكلماأو

قات سرةداخلالع بننشأقويّةا القدرةولديهبنفسهواثقاًا

.بذاتهالتحكمعلى

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

( I)أقلمختلفةبطرقالمعالجةالغذائيةالموادأنالبعضيظن

ذلكعكسأثبتتجديدةدراسةأنإالطازجة،منفائدة

سماكبالنسبة الواجبالقواعدبعضهناكفإن(II).ل

سماكشراءعندمراعاتها علىالكشفيجبمجمدة،ا

أولونهتغيروعدمجودته،منللتأكدشرائه،قبلالسمك

شركةمنباحثونوأجرى(III).منهغريبةرائحةصدور

المعالجةطرقتأثيرمعرفةبهدفتجاربمجموعةنرويجية

سماكنوعيةعلىوالتجميدالمختلفة نتائجوبينت(IV).ا

سماكأندراساتهم العناصرنفسعلىتحتويالمجمدةا

سماكفيالموجودةالمفيدة أنالعلماءويرى(V).الطازجةا

أسماكشراءإلىيسعونالذينللمستهلكينمهمةالنتائجهذه

شراءمنيتخوفونالذينوكذلكمنخفضة،بأسعارمجمدة

.للصحةمضرةطفيلياتعلىتحتويقدنهاطازجةأسماك

I II III IV V

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.24



2018 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ)

2018 - YDS SONBAHAR

09-09-2018

ARAPÇA TESTİ

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

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

ARAPÇA TESTİ

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




