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2018-YDT/AR ARAPÇA TESTİ

Bu tes e 80 soru vardır.

ليفةالحيواناتأكثرمنالقط ،ا الحيواناتمنوهوجما
نسان----تعتبرالتي ولىالدرجةفيل .ا

جائعة جميلة

أختا شرسة

صديقة

قليلةالشعبيةالوجباتصناعةإلىالطبقةهذهأبناءيلجأ
.اشتروهاأواستأجروهاالتي----فيالتكلفة،

بيوتهم قسمهم

شبابهم منطقتهم

سكنهم

أمام----التجنيدبابفتحعنالسعوديةالسلطاتأعلنت
لتحاقالفتيات .مجندبرتبةالعسكريةبالحياةل

المضايق الواقعي

الخشن ختياري ا

العشوائي

 1. - 8.  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)

طعمةأغلبأنالمعروفمن موادعلىتحتويالمعلبةا
.----

شفوية نصية

تدريبية سماوية

كيمياوية

َالقولونسرطانإن كثرالسرطاناتأنواعثالثُ ----ا
.والنساءالرجالبينقطرفي

تسهي تمثي

ّا تلقائ تكريما

تشخيصا

ّ نسانجسمالسكرياتتم للقيام----التيبالطاقةا
.طبيعيةبصورةبوظائفه

يأكلها يحتاجها

ّفها ين ّبها ير

ينتظرها

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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دباءأشهرمنسيناابن بعلمه----والمسلمينوالعلماءا
.والفلسفةالطبمجالفي

اشتهر اجتهد

استولى أطلق

تألف

فيخصوصاالبيئةتلوث----العالميةالصحةمنظمة
خيرةمحاضرتها .ا

إلىتطرقت بـتطعمت

بـطعنت علىانطبقت

علىطرأت

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A) B)

C) D)

E)

ففيالشرقدولطالما .أبداالتقدممنتتمكن----دائمخ

فلما فلم

فلو فلن

فما

مثلالجامعيةدراستهمأثناءالكثيرةبالمشاكلالطلبة----
تالسكن . الكبيرةالمدنفيوالمواص

يواجهون يواجهن

تواجهين تواجه

يواجه

وسكارجائزةتعتبر ----تقدمالمستوىرفيعةجائزةا
مريكيةالمتحركةالصوروعلومفنونأكاديمية .ا

بمثابة لـنظرا

عنفض بسبب

ِبلمن

 9. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

9.

A) B)

C) D)

E)

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)
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وكبيرها،صغيرهاالعالم،تجتاحالتيالصراعاتنتأمل----
ولأساسهاأنسنجد فهوا خت والرأيالفكرفيا

. العقيدةفيوالمخالفة

عندها حين

إذ مالو

بما

ملغتهيكتسبإنسانكل يعيش----البيئةفيصغيروهوا
.فيها

التي الذي

الذين اللتان

تي ال

درجة٦٠٠٠----تقدرالشمسسطحعلىالحرارةإن
.سوداءنقاطالسطحهذاعلىويوجدمئوية

بحوالي بشكل

بحيث بجانب

فحسب

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

أماأرجل،أربعةلهاالحيواناتبعضأّنالمعروفمن
نفلها----بعضها .فقطرج

خيرة ا ر َ ا

خريات ا خرة ا

خروي ا

15.

A) B)

C) D)

E)
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قرآنيةمخطوطةعن“البريطانيةبرمنغهامجامعة”كشفت
قررت(----16)العالم،فيالباقيةالمخطوطاتأقدممنتعد

نظائروباستخدام.المقبلأكتوبرفيللجمهورعرضها
المخطوطةعمرأنثبتالمخطوطةلفحصالمشعالكربون

قل،علىعاًما١٣٧٠(----17)يصل لتكونأهلهاماوهوا
(----19)و.(----18)فيالمجدودةالمخطوطاتأقدممنواحدة

وبالنظرالمخطوطة،(----20)تكونأناحتماليةإلىالباحثون
عليهصلىمحمدالنبيصحابةأحدخطهاقدعمرها،إلى

.وسلم

الذي التي

الذين اللذان

اللتان

إلى بـ

لـ على

من

 16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

16.

A) B)

C) D)

E)

17.

A) B)

C) D)

E)

الجامعة البلد

المنطقة العالم

الظاهرة

يشير يقول

يفكر يزداد

يهتم

هاتين هذا

ء هؤ ذلك

هذه

18.

A) B)

C) D)

E)

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)
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كانتإنالحياةنواحيكلفيزالتوماقائمةنجدهابل----
.السياسيةأوالعلميةأوالثقافية

مواكبةعنتنفصلولميوًماالحياةالعربيةاللغةتغادرلم
العصر

وباقيةومخلدةشاهدةزالتوماكانتالعربيةاللغة

المختلفةاللغاتنشأةكيفيةمعرفةالبدايةفيالعلماءحاول

نشطةالدينيةالطقوسفيالعربيةاللغةأثرنرى الثقافيةوا

علمعليهاوأطلقواالظاهرةهذهدراسةعلىالعلماءعكف
الفيلولوجيا

أرضعنمرتفعةسلةفيالكرةدخالفريقكليسعى ----
.الملعب

ل السلةكرةقواعدتغيرتالسنواتخ

لعابإحدىهي كثرالرياضيةا العالمفيشعبيةا

فريقينبينتجريكرةلعبةهيالسلةكرة

القديمةالحضاراتعندالسلةكرةعرفتالسابعالقرنفي

نفسهاالقوانينضمنممارستهاوالسيداتالرجاليستطيع

 21. - 28. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

تهوتنميةجوعهلسد ---- .أعصابهوتقويةعض

بأمراضالناسبعضيصابقد

نسانعلى السريعةالوجباتمنكثيرايتناولأنا

نسانضروريالصحيالغذاءإن ل

الكاملةالغذائيةالعناصرتناولعدم

نسانعندمرضاأربعينيسببالتغذيةسوء ا

شياءأشكالعلىالتعرفمنتمكننا، ---- وألوانهاا
.وأبعادها

العينجفنفوقالموجودالشعرذلكهوالعينحاجب

ساسيةالوظيفة العينوتنظيفالجفافمنعهيللجفنينا

الرؤيةحاسةعضووهيالخمسالحواسإحدىمنالعين

متتاليتينطبقتينمنالعينوتتكون : والمشيميةالبيضاء

نسانعندالعينتتمتع لوانتمييزعلىبالقدرةا ا

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)
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رضأنالعلماءيعتقد تحتويوكانتجداساخنةكانتا
بخرة،الغازاتمنالكثيرعلى ----.وا

تبريدهاإلىأدتمتعددةطبيعيةلعملياتتعرضتثم

فمكونةوالصخورالمعادننشأتبعدما الجويالغ
المعروف

منالكثيرأضافتتبلورهاأثناءفيالبراكينأنكما
النقيالهواءمنالغازات

وكسجينغازنسبةوكانت العذبةالمياهبسببضئيلةا

فيشمللما سطحعلىالمياهأنواعجميعالمائيالغ
رض ا

بينالمشتركةالفصحى:قسمينإلىالعربيةاللغةتنقسم
----.العربيةالدولجميع

العربيةالدولسكانبهايتكلمالتيوالعامية

الشريفةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنولغة

الخاصةولكنتهالهجتهالهاعربيةدولةكلولكن

السوريةاللهجةعنتختلفالمصريةفاللهجة

العالمسكانبهايتكلمالتياللغاتوسائر

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

بالعنفمتسمةجويةحالةكلعلىيطلقعاماسمالعاصفة
----.و

والجليديةوالمطريةالرمليةالعواصفهناك

رضإلىالسحبمنتتساقطالماءمنقطرات ا

شديدةبرياحمصحوبةتكونعندمابخاصة

فقناحيةفيتظهرالقزحقوسألوان للشمسالمقابلةا

شتاءأوصيفاالسماءألوانلتغيرتبعاالعواصفتشتد

سماك نسان؛حياةفيكبيرةأهميةل ----.ا

الكبارعندللنمضروريةوتعد

غذائيةموادعلىحتوائها

قةلهاوليس الهضميةبالوظيفةع

نومهأثناءعامةبصورةيستهلكها

الغذاءتناولعلىقادرايصبححتى

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)
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رض والمحيطاتالبحارمجموعيغطيحيثمائيكوكبا

ثة رضيةالكرةسطحأرباعث منكبيرةكميةوتوجد.ا

ففيماءبخارصورةعلىالماء للكرةالجويالغ

رضية، حوالفإنذلكوعلىا كوكبحولالجويةا

رض تنتيجةتكونا البحارمياهبينمركبةتفاع

فومياهوالمحيطات رضيةللكرةالجويالغ وأنماط.ا

حوال رضيةالكرةحولالجويةا فبعض.ثابتةماحدإلىا

جزاء رضمنا مطارمياهمنكبيرةكمياتتستقبلا ا

جزاءالمعينةالزمنيةالفتراتبعضفي خرىوا تستقبلا

الماءوجودمنهاعواملبعدةذلكتفسيرويمكن.قليلةكميات

كوكبحولوينتقليدوروالذيوالمحيطاتالبحارفي

رض .ا

رضكوكبيعتبرلماذا مائيا؟كوكباا

ففيماءبخارصورةعلىيوجدالماءن الجويالغ
رضيةللكرة .ا

تهناكن ومياهوالمحيطاتالبحارمياهبينمركبةتفاع
ف .الجويالغ

حوالن تنتيجةتكونالجويةا مياهبينمركبةتفاع
.والمحيطاتالبحار

ثةيغطيوالمحيطاتالبحارمجموعن سطحأرباعث
رضيةالكرة .ا

جزاءبعضهناكن مياهمنكبيرةكمياتتستقبلالتيا
مطار رضعلىا .ا

 29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

التي“صورة”عبارةمحلتحلأنيمكنالتيالعبارةهيما
الفقرة؟فيخطتحتها

شكل رسم

خط لوحة

نموذج

حوالمصدرهوما الفقرة؟حسبالجويةا

ت فومياهوالمحيطاتالبحارمياهبينمركبةتفاع الغ
رضيةللكرةالجوي .ا

ثةتغطيالتيوالمحيطاتالبحار الكرةسطحأرباع ث
رضية .ا

ففيماءبخارصورةعلىالماءمنكبيرةكمية الغ
رضيةللكرةالجوي .ا

حوالأنماطيجعلالذيالماء الكرةحولالجويةا
رضية .ماحدإلىثابتةا

ت فيماءبخارشكلعلىالماءمنكبيرةكمياتبينتفاع
ف .الجويالغ

30.

A) B)

C) D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7

ÖSYM



2018-YDT/AR

التيباللحظةيحلُمالمستقبل،أدبالعلميالخيالأدبإن

نسانينتصر يحلُمبه،المحيطالكونفيضعفهعلىفيهاا

نتصار ويكتشفوالتعب،والمرضالشيخوخةعلىبا

عماق الكواكبعلىويهبطالمحيطاتفيالمجهولةا

نسانويحذرالبعيدة، ذاتيةلمنفعةالعلماستخدامسلبياتمنا

كالتلوث،الحديثةلحضارتهدمارمنالسلبياتتلكتخلقوما

وزونوطبقة حالُمخّربةا .المدمروالس

الفقرة؟حسبالعلميالخيالأدبهوما

المستقبلأدب نسانانتصار ا

المجهولاكتشاف نتصارلحظة ا

نتصارالحلم با

التي“الحديثة”كلمةمحلتحلأنيمكنالتيالكلمةهيما
؟فيخطتحتها ّ الن

القديمة الجديدة

الجيدة القادمة

العتيقة

 32. - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

32.

A) B)

C) D)

E)

33.

A) B)

C) D)

E)

قراءةبعدالعلميالخيالأدبعننقولأننستطيعماذا
؟ ّ الن

نسانحضارةتدمرقدالتيبالسلبياتيهتم .ا

قة وزونوطبقةبالتلوثلهع بةا ّ خ ُ .ال

. نسانيهبطالتيباللحظةيحلُم بعيدةكواكبعلىفيهاا

. شخاصلمنفعةالعلماستخدامإلىسيؤدي الذاتيةا

ُم نسانبحاليح .وتعبهوبمرضهشيخوختهفيا

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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فيتعيشالتيالضفادعمنكبيرجنسهوالمهرجالضفدع

كوستاريكاحتىالشمالمنبدًءاوالجنوبيةالوسطىأمريكا

نواعمنوهوالزاهيةبألوانهويتميزبوليفياحتىوجنوبًا ا

نقراضالمهددة علىيتواجدماكثيًرانهاريضفدعوهو.با

راضيفيالمجاريطولعلىالشقوقفيأوالصخور ا

ولالمقامفيوهوالجبلية،والغاباتالرطبةالمنخفضة منا

نواع رضية،ا لفقطالماءويدخلا التكاثر،موسمخ

الحركةبطيءوهوللرطوبة،تياراتمنرذاذعلىويعتمد

منكثيرفيطويلةزمنيةلفتراتالمنطقةنفسفيويبقى

حيان، المفصلياتصغارهولهالرئيسالغذاءومصدرا

كثر لوفرةا الذبابةهوالوحيدوعدوهالجفاف،موسمخ

تبدأثمالضفدعفخذسطحعلىيرقانهاتضعالتيالطفيلية

.الداخلمنوأكلهداخلهبالحفر

المهرج؟الضفدعجنسهوما

.الطيورمنكبيرجنسهوالمهرجالضفدعإن

.الضفادعمنصغيرجنسهوالمهرجالضفدع إن

.الضفادعمنكبيرجنسهوالمهرجالضفدع إن

.الضفادعمنطويلجنسهوالمهرجالضفدع إن

.الحيواناتمنثقيلجنسهوالمهرجالضفدع إن

 35. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

----.أنالنصمننفهم

مختلفةبلدانفييعيشالمهرجالضفدع

فقطالوسطىأمريكافييعيشالمهرجالضفدع

فقطكوستاريكافييعيشالمهرجالضفدع

القرىفيالعيشيحبالمهرجالضفدع

بوليفيافييعيشالمهرجالضفدع

الماء؟المهرجالضفدعيدخلمتى

.التكاثرموسمفيسوىالماءيدخلالمهرجالضفدعإن

.السنةمواسمكلفيكثيراالماءيدخلالمهرجالضفدعإن

.فقطالشتاءفيالماءيدخلالمهرجالضفدعإن

.فقطالصيففيالماءيدخلالمهرجالضفدعإن

.أبًداالماءيدخلالمهرجالضفدعإن

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A)

B)

C)

D)

E)
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صلمعروفغيررجلجحا تراك.تاريخيّاا إنهيقولونفا

يرانيونتركي إنهيقولونوالعربإيرانيإنهيقولونوا

.العراقفيالكوفةسكانمنوهوالغصنأبوواسمهعربي

وسطالشرقفيجميعاوالناس عنهيُخبرونإفريقياوشمالا

التاريخّيأصلهمعرفتناعدممنالرغموعلى.طريفةقصصا

الناسحياةعنشيئابعيدحّدإلىيُمثلمسلمرجلفإنه

قةلهاليستقصصوهناك.وعاداتهم الناسولكنبجحاع

سبابولهذه.جحامعجرتإنهايقولون اليومجحاأصبحا

وسطالشرقشعوبمختلفعندأسطوريارج وشمالا

.إفريقيا

ّحسب ----.رجلإنهاليومجحاعننقولأنيمكنالن

صلعربي ا صلتركي ا

صلإيراني ا الكوفةأهلمن

أسطوري

 38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

38.

A) B)

C) D)

E)

----. رجكانجحاأنيبدو

الناسحياةعنجدابعيدا

وعاداتهمالناسحياةُمثل

إفريقياشمالفيمعروفغير

قةلهليس بالناسع

العراقفيالكوفةأهاليمن

ّقراءةبعد ----.:نقولأنيمكنالن

جحامعجرتكلهاالناسعنهايخبرالتيالقصص

وسطالشرقشعوب جحاعنشيئايعرفونا

جحاأصلعنموثوقةمعلوماتهناكليست

الناسيُخالطكاننهأسطورياجحاأصبح

الناسوتقاليدعاداتعنبعيداجحاكان

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.10

ÖSYM



2018-YDT/AR

هتمامازداد خيرالعقدفيا منالبيئةحمايةبموضوعا

إلىأدىالذيالعبثمنلمزيدالبيئةتتعرضحيثالتلوث،

تظهور مةتهددأخذتعديدة،مشك البيئةإن.البشريةس

رضهي بالضياءتمدناالتيوالشمسعليهانحياالتيا

والحقيقة.الطبيعيالتوازنوأساسالحياةعمادوهيوبالطاقة

كلمسؤوليةعليهاوالمحافظةومواردهاالبيئةحمايةأن

ولى؛بالدرجةإنسانيةقضيةفهيإنسان؛ نسانا هوفا

صحوإذا.الوقتنفسفيووسيلتهاغايتهاهوبلموضوعها

زمنةفيالقول نسانحمايةبضرورةالسابقةا البيئة،منا

نتغيّرفقد نسان،منالبيئةحمايةبضرورةالقولإلىا ا

نسانأجلمنولكن .نفسها

هتمامازدادلماذا لالتلوثمنالبيئةحمايةبموضوعا خ
خيرة؟السنوات ا

نساننحميأنيجبننا .البيئةتهديداتمنا

لبسبب .الحيةوالكائناتالبيئةبينالتوازناخت

مةتهددبدأتالبيئيةالمشاكلن .البشريةس

نسانن .البيئةمنحياتهمقوماتعلىيحصللما

نسانتعرضبسبب تا حمايةمنناجمةمتعددةلمشك
.البيئة

 41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

41.

A)

B)

C)

D)

E)

نسانمنالبيئةحمايةعلينايجبالنص؛فيوردكما نا
---- .

رضهيالبيئة عليهاالسيطرةمنيمكنناالتيا
ستفادة خيراتهامنوا

مةعلىتؤثربدأتالبيئة لالبشريةس السنواتخ
خيرة الماضيالعقدمنا

البيئةتهددأزمةإلىذلكويؤديتدريجياتقلالبيئيةالموارد
التلوثناحيةمن

نسانإنسانيةقضيةالبيئةحماية ساسيالسببهووا فيا
البيئيالتلوث

الطبيعيةالمواردتهددمتعددةمشاكلسببقدالبيئيالتلوث
فيهاالموجودة

ّقراءةبعد ----.إنالقوليمكنالن

مة مةمرتبطالبشريةالحياةس منوحمايتهاالبيئةبس
التلوث

الطبيعيالتوازنعلىيؤثرالطبيعيةالموارداستنزاف
البيئةفي

مةعلىالحفاظ ضروريأمرالبيئيالتهديدمنالطبيعةس
عليهاللحفاظ

هيالبشريةتهددالتيالبيئيالتلوثمشاكلظهورأسباب
نفسهاالبيئة

فاتهيالبيئيالتلوثأسباب مستقبلتهددالتيالطبيعيةا
البيئة

42.

A)

B)

C)

D)

E)

43.

A)

B)

C)

D)

E)
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:الطبيب 

-ً ًأه بك؟ماذاتفضل،.وسه

:مهند

-----

:الطبيب

التنفس؟فيصعوبةعندكهل-

:مهند

.أيضاًصداعوعندينعم،-

.الليلطوالأنمولمكثيرايؤلمنيسني

.اليمنىقدميفيشديدبألمأشعر

.بهاأخبركأنأريدكثيرةهمومعندي

.شيءأيأرلمالصباحهذااستيقظتعندما

.حلقيفيبألموأشعرشديدسعالعندي

 44. - 48. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

44.

A)

B)

C)

D)

E)

:الزوجة

المدينة؟فيونعيشالقريةنتركأنرأيكما-

:الزوج

.العاصمةفيبيتلناوليسالقريةفيبيتلنا-

:الزوجة

-----

:الزوج

دمنسأطلبإذن- و .هناكبيتالنايشترواأنا

دي،علىخائفةأنا .العاصمةفيكثيرةالحوادثأو

.والضوضاءالتلوثفهناكأيضا،العاصمةأحبأنا

دناولكن قريبةأكونأنوأريدالعاصمة،فييعيشونأو
.منهم

.والشجرالزرعسيموتمزرعتنا؟نتركهل

دناإلىبحاجةولسناجيدةبصحةنحن .أو

45.

A)

B)

C)

D)

E)
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م :ا

لك؟جرىماذاولديياقلقأنت-

بن :ا

-----

:ما

.للزواجمناسباتكثيراتفتياتهناكمشكلة،ليستهذه-

بن :ا

لي؟مناسبةفتاةتعرفينهل-

م :ا

.شكب-

.ستوافقينأنكأظنجميلة،فتاةمنالزواجقررتلقد

.أيضاالماديةالمكاسبليتحققغنيةفتاةمنالزواجأريد

قط؟تعرفينهافتاةمنبزواجيرأيكما

.غنيةغيرلكنهاالدراسةفيزميلتيمنبالزواجأفكركنت

.المناسبةالفتاةأجدلمولكنيأميياالزواجأريد

46.

A)

B)

C)

D)

E)

:السائق

الجامعة؟تقعأينسمحتلو-

:المروررجل

.المدينةغربفيالجامعةتقع-

:السائق

-----

:المروررجل

شارةوعندغربااتجه- يساراانعطفالثانيةالضوئيةا

.أمامكستجدها

جدا؟بعيدةهيهل

بيذهبكيف إليها؟الط

المستشفى؟مقابلهيهل

إليها؟أصلكيف

جدا؟مزدحمالطريقهل

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.13
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:سمير 

أيفينتيجةأيإلىمعهأتوصلوأبي،معأختلفدائما-

.مناقشة

:علي

مثلوليسمتعلمرجلوالدكأنأعرفأناغريبهذا-

.والدي

:سمير

-----

:علي

سف- يومنافيالشبابمنكثيرمنهايعانيمشكلةهذهل

.الحاضر

يتعلقشيءوبكلآرائيبكلويهتمومتفهممتعلمهونعم،
.بي

حهونعم، موضوعاتنجدلذلكالمدارسيدخلولمف
.للحديثمشتركة

.المرضىمنهيعانيمابكليهتمماهرطبيبهونعم،

أكونأنيمكنودائماصائبةوآراؤهالخبرةكثيرهونعم،
.مثله

ولكنهأيضاعاليةشهاداتوصاحبمتعلمهونعم،
.آرائييحترم

48.

A)

B)

C)

D)

E)

.آخرإلىمكانمنونقلهالجسمحركةعلىالعظامتساعد

.وظيفتهاحسبوأطوالهاأشكالهافيالعظامتختلف

.خرمكانمنوانتقالهالجسمحركةتسهلالعظام

جسامفيالعظميالجهازتشكلالعظام .حركتهوتعيقا

مورمنالحركة نسانلحياةالضروريةا جسمناونحركا
.بالعظام

منكبيرةكميةإلىالجسميحتاجالحركة،نستطيعلكي
.الماء

.بأسرهالعالمفيالمتاحفأهممناللوفرمتحفيعد

.اللوفرمتحفأهميةينكرمنمناليس

.أوربامتاحفبينمرموقةمكانةاللوفرمتحفيحتل

.قاطبةالعالممتاحفأبرزمناللوفرمتحفيعتبر

.قديمةفنيةآثاراًيضممتحفأهماللوفرمتحفيعتبر

.الخاصةعلىالعالممتاحفأشهراللوفريعد

 49. - 53. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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يقضيونومه،يقظتهساعاتفيرفيقتههيالطفللعبة
.ومشاعرهحكاياتهمعهاويتبادلطويلةساعاتمعها

قصصهويعطيهامعهايعيشلعبةإلىيحتاجطفلكل
.طويلةولساعاتنهاراأوليوأحاسيسه

ًوقتاًمعهايُمضيالتيصديقتههيالطفللعبة وهوطوي
.وأحاسيسهقصصهويبادلهانائمأومستيقظ

معهايقضيفهووالنهارالليلساعاتفيللطفلمهمةاللعبة
حاسيسالحكاياتفيطويوقتا .وا

التيوالحكاياتللقصصرفيقةتكونمادائماالطفللعبة
.والنوماليقظةفيالمشاعرعلىتقضي

النومفيالمشاعرمعهايتبادلللطفلحكايةرفيقةلكل
.والليلالنهارمنطويلةلساعاتواليقظة

وساخرمي غيرأمرالناسبعضقبلمنالبحرفيا
.مقبول

عملوهذاالبحرفيوسخةأشياءيلقونالناسبعض
.مرفوض

خيرةالسنواتفيازدادقدالبحارفيالتوسخ أمروهذاا
.خطير

وساخمليئةالبحار سماكمنالناجمةبا حياءا .فيهاوا

شخاصبعض ورميالبحرقربالجلوسيحبونا
.فيهالقاذورات

يمان،منالنظافة عنديتنزهونمنفينراهالكنناا
.المنتزهات

51.

A)

B)

C)

D)

E)

52.

A)

B)

C)

D)

E)

متقول حتىالعنانلخيالكتطلقيأنيجب:بنتهاا
.تبدعيأنتستطيعي

متقول خيالهبسببزوجكتطلقيأنعليكينبغي:لبنتهاا
.المبدع

يبعدكهذانكثيراتفكريأنيجب:بنتهاالوالدةتقول
.الحقيقةعن

متفيد إلىتصلحتىتفكرأنالبنتعلىيجببأنها
.المبدعةالحقيقة

الحريةلفكركتعطيأنعليكينبغي:لطفلتهاالوالدةتقول
بداعإلىلتصلي .ا

متقول إلىلتصليإبداعكتطلقيأنيجب:لطفلتهاا
.تريدينهالذيالخيال

53.

A)

B)

C)

D)

E)
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حظت جيداالسبورةيرىأنيستطيعأصدقائكأحدأن
----:قائفتنصحهعيونه،فيمشكلةوهناك

.قصيرةمدةبعدأحسنعيونكستكونللعجلة،داعي

.وقتأقربفيالعيونطبيبتزورأنعليك

الراديو؟صوتأرفعأنمنيتريدهل

.الصفمننخرجهياأيضا،أرىأنأستطيعأنا

.جدامزعجالعيونسائلكميةانخفاض

متحانتدرسأنت  بالشجارجيرانكوبدأالجامعيل
هذانتحذرهمأنوتريدالدراسةمنتتمكنفلموالصراخ
متحان لهم؟تقولفماذا.مصيركسيحددا

إليكمسأستمعولكننيتريدونكماالشجاربإمكانكم
.وأساعدكم

أنام؟أنأريدننيالصراخعنتتوقفواأنالممكنمنهل

.آخربيتإلىانتقلواصراخكم،ومنمنكممللتلقديكفي،

!مزعجينجيرانمنلكمياتفعلون،عماأهليسأخبر

متحانهذا عنتتوقفواأنيمكنفهللمستقبليمهما
الصراخ؟

 54. - 58. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

54.

A)

B)

C)

D)

E)

55.

A)

B)

C)

D)

E)

بكفاتصلالعمل،فيوأنتالبيتفيمفتاحهنسيولدك
عندهاوانتظرنيجارتيإلىاذهبلهفقلت.بهذاوأخبرك
----:لهاوتقولينبجارتكتتصلينوبعدها

حتىعندكالبقاءبإمكانهفهلمفتاحهنسيابنيمرحبا،
العمل؟منأعود

فيستنتظرنيولذلكالبيتفيمفتاحكتنسىكيفأنت
.لكعقاباالخارج

ذاهبوهومفتاحهينسىبعمركولدكيف!ولدمنلكيا
!المدرسة؟إلى

المرةليستنهاأعاقبكوكيفلكأقولماذاأعرفأنا
ولى .ا

أرجوالبابعلىوبقيمفتاحهنسيابنيجارتي،يامرحبا
.البابلهتفتحيأمنك

والدتكنلمساعدتكوتحتاجشديدامرضاجدتكمرضت
فماذا.لمساعدتهاغيركهناكوليسالفترةهذهفيمسافرة

لها؟تقول

ممكنوقتأطولمعكأقضيأنستطيعوقتيسأنظم
.وأساعدك

.النجاحإلىيوصلدرسأومساعدةكلليس

.جدافمشغولأناأمابك،وتهتمتساعدكأميتحضرعندما

.هذهمثلساعةفيالناسيساعدأحدومتأخرالوقت

الذهابوتستطيعينأميليساعدوااجتمعواالجيرانكل
.معهم

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)
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النقودتملكينولكنكشراءهوتريدبحذاءأعجبتابنتك
النقودتملكينأنكتعرفأنتريدينهاولشرائهالكافية

----:لهافتقولينالكافية،

.لشرائهالمالأملكأناجداغالحذاءهذا

.ابنتيياتريدينمالنشتريتعاليحسنا،

المقبل؟للشهرشراءهنؤجللورأيكما

حذيةتعجبينهل فقط؟الغاليةبا

نبعدحذاءأيلكأشتريلن .معاقبةفأنتا

58.

A)

B)

C)

D)

E)

لالطالببهايمّرمختلفةمراحلللتعليم ----دراسته،خ
مراحلأربعمنالدولمنكثيرفيالتعليممراحلوتتكون

بتدائيةهي .والجامعيةوالثانويةوالمتوسطةا

.الجامعيةالشهادةينالجيدتقديرعلىحصلفلو

.الماجستيرعلىحصلالعليابالدراساتالتحقإن

.بعدهاالتيالمرحلةإلىانتقلتعليمهأنهىفإذا

.الدراسةبمتابعةالحقلهالثانويةدراستهإكمالبعد

.جامعيةشهادةعلىحصلالجامعةمنتخرجفإذا

المعدنيالجزء:وهمامهمينجزئينمنالسلكيتكون
الجزءوهذا----.النحاسمنمصنوعاعادةويكون

فالكهرباء.الكهرباءيوصلأي.عازلةمادةمنمصنوع
.فيهالمرورتستطيع

. صغيرةأشياءمنمكونةحولنامنالموادجميع

ستيكيوالجزء .المعدنيالجزءيغطيالذيالب

.الكهرباءتوصلوالنحاسالحديدمثلالمعادنإن

خرىالموادبعضففي .التحركتستطيعا

.التحركتستطيعللكهرباءالموصلةالموادوفي

 59. - 63. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

60.

A)

B)

C)

D)

E)
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بديوالمختصرةالعاديةالرسائلكتابةفياستُخدمفقد----
كما.أكبروبسرعةأقلبكلفةالعاديالبريدرسائلعن

لةوالتلفازالتصويرآلةعنبدياستُخدم الحاسبةوا
.متعددةبلغاتوالخاصةالعامةوالقواميسوالمعاجم

نترنت الناس،حياةفيهامغيردورل

كبيرة،أهميةذوجهازالتصويرآلة

ّرلقد سلبي،بشكلحياتناعلىالهاتفأ

اليومية،حياتنافيكبيرةأهميةللراديو

للناس،كثيرةخدماتالجوالالهاتفأدىلقد

متداولهوالحوار أنوكمافريقينأوشخصينبينالك
م،تداولالجدال متداولالحواركذلكالك وإنما----الك
عوالمعرفةالعلمعلىالحرصصفةيحمل ط .وا

الخصومة،صفةيحملالحوارلكن

الحوار،هوالمشاكللحلالسبلأفضلإن

العقل،لغةوهوحضاريةثقافةوالحوار

جدل،إلىينقلبقدالحواربعضأنفيشكو

قيحضاريأسلوبوالحوار الوقت،نفسفيوأخ

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)

نسانمعهايتعاملالتيالمياههيالعذبةالمياه بشكلا
كبيراًتدهوراًالعذبةالمياهمصادرشهدتوقد----مباشر

ونةفي خيرةا هتماممنوافرقدرتوجيهلعدما .لهاا

نسانعلىضررهيقتصر .أمراضمنيسببهوماا

.يتناولهالذيطعامهفيويستخدمهايشربهانه

.البعوضمثلالحشراتتكاثرعلىتساعدأنهاكما

نهارمياهفيالحياةليشمليمتدإنما .ا

.السفنحوادثعنالناتجالنفطبسبب

63.

A)

B)

C)

D)

E)
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.المجتمعاتبينوثقافيفكرينقلتحقيقالترجمةوظيفة

Çevirinin görevi, toplumlar arasında fikirsel ve kültürel
aktarımı gerçekleştirmektir. 

Çeviri, toplumlar arasında kültürel ve fikirsel aktarımı
gerçekleştirmeyi görev edinmiştir.

Çevirinin amacı, toplumlar arasında hem kültürel hem
de fikirsel aktarımı gerçekleştirmeye çalışmaktır. 

Çevirinin görevi, toplumlar arasında kültürel ve fikirsel
birliği sağlamaktır. 

Çeviri, toplumlara sadece kültürel aktarım yapmayı
sağlamaz aynı zamanda fikirsel aktarım yapmayı da
gerçekleştirir. 

نو،ازدهرت اعتباراًإيطاليا،مدنوأكبرأجملمنوهيمي
.هاماًومالياًتجارياًمركزاًفأصبحتالوسطىالعصورمن

Ortaçağ’dan itibaren büyük bir gelişme kaydeden
güzel İtalyan şehri Milano, bugün önemli bir malî ve
ticari merkez haline gelmiştir.

İtalya’nın Ortaçağ’dan beri en büyük şehirlerinden biri
olan Milano, gittikçe gelişerek önemli bir ticari ve malî
merkez olmuştur.

İtalya’nın en güzel ve en büyük şehirlerinden biri olan
Milano, Ortaçağ’dan itibaren gelişerek önemli bir ticari
ve malî merkez olmuştur.

Ortaçağ’dan beri İtalya’nın en güzel ve en büyük şehri
olan Milano, gittikçe gelişerek bugün önemli bir ticari
ve malî merkez olmuştur.

İtalya’nın en güzel ve en büyük şehirlerinden biri olan
Milano, önemli bir ticari ve malî merkez olmasını,
Ortaçağ’dan beri kaydettiği gelişmesine borçludur.

 64. - 69. sorularda, verilen Arapça cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

64.

A)

B)

C)

D)

E)

65.

A)

B)

C)

D)

E)

تأولبدأت المحيطبينتصلالتيبنما،قناةنشاءمحاو
طلسيوالمحيطالهادئ .١٨٨٠سنةالكاريبي،والبحرا

Panama Kanalı’nı Pasifik Okyanusu ile Atlas
Okyanusu arasında yer alan Karayipler Denizi’ne
bağlama çalışmalarına 1880 yılında başlanmıştır.

Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu ve Karayipler
Denizi’ni bağlayan Panama Kanalı’nın yapımı için ilk
çalışmalar, 1880 yılında başlamıştır.

Yapımına 1880 yılında başlanan Panama Kanalı,
Pasifik Okyanusu’nu Atlas Okyanusu ve Karayipler
Denizi’ne bağlamaktadır.

Pasifik Okyanusu’nu Atlas Okyanusu ve Karayipler
Denizi’ne bağlayan Panama Kanalı’nın inşası için ilk
kazma, 1880 yılında vurulmuştur.

Projesi 1880 yılında tamamlanan Panama Kanalı,
Pasifik ve Atlas Okyanusları ile Karayipler Denizi
arasında bir geçit oluşturmaktadır.

العواملمنوالماءوالترابوالهواءوالحرارةالضوءيعد
ساسيةالطبيعية .البيئيالنظامتوازنتحقيقفيا

Ekolojik dengenin sağlanmasında önemli olan unsurlar
arasında ışık, ısı, hava, toprak ve su gibi elementler
bulunur.

Temel doğa unsurları arasında ışık, ısı, hava, toprak
ve su bulunmaktadır ki bunlar ekolojik dengeyi sağlar.

Su, toprak, hava, ısı ve ışık, temel doğa elementleri
arasındadır ve bunlar ekolojik denge için gereklidir.

Işık, ısı, hava, toprak ve su, ekolojik dengeyi sağlayan
temel doğa elementlerinden sayılmaktadır.

Ekolojik denge, ışık, ısı, hava, toprak ve su gibi doğal
elementlerin olumsuz etkisi sonucunda bozulur.

66.

A)

B)

C)

D)

E)

67.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.19

ÖSYM



2018-YDT/AR

علىقويتأثيرلهاالغذائيةالحميةأنالعلماءمعظميؤكد
والقلبالدماغصحةعلىبلفحسب،الشخصوزن

وعية ًالدمويةوا .أيض
Yeme alışkanlıklarının beyin ve kan damarlarının
sağlığına güçlü bir etkisi olduğuna dikkat çeken bilim
insanları, yiyeceklerin, kişilerin kilo almasında da etkili
olduğunu vurguluyor.

Bilim insanları, kişinin yeme alışkanlıklarının sadece
kilosunu değil, aynı zamanda beyin ve kan
damarlarının sağlığını da doğrudan etkilediğini
belirtiyor.

Diyetin beyin ve kan damarlarının sağlığına güçlü bir
etkisi olduğunu vurgulayan bilim insanları, kişilerin kilo
almasında yiyeceklerin doğrudan etkisi olduğunu
söylüyor.

Bilim insanlarının çoğu diyetin sadece kişinin
kilosuna değil, beyin ve kan damarlarının sağlığına da
büyük bir etkisi olduğunu vurguluyor.

Bilim insanlarının çoğu, kişinin yeme düzeninin hem
kilosuna hem de beyin ve kan damarlarının sağlığına
doğrudan etki ettiğini söylüyor.

68.

A)

B)

C)

D)

E)

،مكتبةتضم فيأنِشئتوالتيبإسبانياالواقعةأسكو
فعشراتعشر،السادسالقرن منوكثيراًالكتبمنا

عمالالقديمةالخرائط دواتالفنيةوا .العلميةوا

İspanya’da bulunan ve XVI. yüzyılda inşa edilen
Escurial Kütüphanesi, on binlerce kitap, çok sayıda
eski harita, sanat eseri ve bilimsel malzeme
barındırmaktadır.

XVI. yüzyılda İspanya’da inşa edilen mükemmel bir
sanat eseri olan Escurial Kütüphanesi, on binlerce
kitabın yanı sıra bazı eski haritaları ve bilimsel
malzemeleri de bünyesinde barındırmaktadır.

On binlerce kitap, eski haritalar, çok sayıda sanat
eseri ve bilimsel malzemenin muhafaza edildiği
İspanya’daki Escurial Kütüphanesi, XVI. yüzyılda inşa
edilmiştir.

İspanya’da bulunan Escurial Kütüphanesi, on binlerce
kitap ve çok sayıda eski haritanın yanı sıra XVI.
yüzyıla ait birtakım bilimsel malzeme barındırmaktadır.

İspanya’da bulunan Escurial Kütüphanesi, XVI. yüzyıla
ait on binlerce kitabın yanı sıra çok sayıda eski harita,
sanat eseri ve bilimsel malzemeyi de barındırmaktadır.

69.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Sosyal medya siteleri, çocukları çok fazla kalori
içeren fast-food yiyecekleri yemeye teşvik ediyor.

جتماعيالتواصلمواقع طفالتشجعا تناولعلىا
حراريةسعراتعلىتحتويالتيالسريعةالوجباتأطعمة
.كثيرة

جتماعيالتواصلمواقع طفالتعطيا تناولفرصةا
السعراتعلىتحتويالتيالسريعةالوجباتأطعمة

اناالحرارية ّ .م

جتماعيالتواصلمواقع طفالتدفعا طعمةتناولإلىا ا
.الكثيرةالحراريةالسعراتعلىتحتويالتيالدسمة

طفاليشجع جتماعيالتواصلمواقعفيأصدقاءهما ا
علىتحتويالتيالسريعةالوجباتأطعمةتناولعلى

.الحراريةالسعراتمنالكثير

جتماعيالتواصلمواقع طفالتمنعا أطعمةتناولمنا
الحراريةالسعراتعلىتحتويالتيالسريعةالوجبات
.الكثيرة

 70. - 75. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Arapça cümleyi bulunuz.

70.

A)

B)

C)

D)

E)

 Sözlükler, kelimeleri alfabetik sıraya göre dizen,
anlamlarını veren, bazıları resimlerle süslenmiş
başvuru eserleridir.

بجديالترتيبحسبمرتبةكلماتتضممصادرالمعاجم ا
لفاظمعانيوتعطي .بالصورموضحةا

وتقدمالترتيبحسبالكلماتتسردمراجعالمعاجمتعتبر
.مصورةبعضهاتكونوقدمعانيها

بجديالترتيبحسبالكلماتترتبمراجعهيالمعاجم ا
.بالصورمزينةبعضهاوتكونمعانيهاوتعطي

الترتيبحسبمرتبةإنهاحيثمنالمراجعبمثابةالمعاجم
لفبائي ضافةا .بالصورمزينةكونهاإلىبا

لفاظتنظمنهامهمةمصادرالمعاجم أبجدياًتنظيماًا
.صورعلىوتحتويالمتعددةمعانيهاوتعطي

71.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Dünya Sağlık Örgütü Yetkilileri, son yıllarda artış
kaydeden kızıl humma vakalarının 2017 yılında
azaldığını; ancak tamamen ortadan kalkmadığını
belirttiler.

تنسبةأنالعالميةالصحةمنظمةمسؤولوصرح حا
خيرةالسنواتفيارتفعتالقرمزيةالحمى أخذتوأنهاا

نخفاض .تدريجيا٢٠١٧ًعامفيبا

القرمزيةالحمىإنالعالميةالصحةمنظمةمسؤولوقال
تهانسبةازدادتالتي خيرةالسنواتفيحا تماماًامحتا

.٢٠١٧عامبحلول

تأنإلىالعالميةالصحةمنظمةمسؤولوأشار الحمىحا
سجلتأنبعد٢٠١٧عامفينسبياًانخفضتالقرمزية

خيرةالعقودفيقياسياًرقماً .ا

القرمزيةالحمىأنالعالميةالصحةمنظمةمسؤولوصرح
تهاازدادتالتي خيرةالسنواتفيحا عامفيانخفضتا

.تماماًعليهاالقضاءوتم٢٠١٧

تأنالعالميةالصحةمنظمةمسؤولوأفاد الحمىحا
خيرةالسنواتفيارتفاعاًسجلتالتيالقرمزية قلتقدا

.تماماًتزللمأنهاإ٢٠١٧عامفي

72.

A)

B)

C)

D)

E)

 Futbolda ilk dünya kupası 1930 yılında Uruguay’da
düzenlenmiş ve ev sahibi ülke, Arjantin’i yenerek
“ilk dünya kupası şampiyonu” unvanını elde
etmiştir.

ورغوايفيالقدملكرةالعالملكأسبطولةأولأقيمت فيا
أول”لقبعلىالمستضيفةالدولةحصلتوقد١٩٣٠عام
رجنتينعلىفوزهابعد“العالمكأسفيبطل .ا

فيأقيمتالتيالقدم،لكرةالعالمكأسنهائياتفي
ورغواي علىالمستضيفةالدولةفازت،١٩٣٠سنةا
رجنتين .القدمكرةفيعالميبطلأولوأصبحتا

العالملكأسبطولةأولأقيمت،١٩٣٠سنةفي
ورغوايباستضافة أول”لقبعلىالدولةهذهوحصلتا

رجنتينخصمهاعلىبفوزها“العالمكأسفيبطل ا
.نظيفينبهدفين

ورغواي كأسفيبطلأول”بلقبفازتدولةأولهيا
لكأسبطولةأولنهائياتاستضافتأنبعدوهذا“العالم
رجنتينوغلبت١٩٣٠سنةالقدملكرةالعالم .ا

ورغوايفي١٩٣٠سنةفيالعالملكأسبطولةأقيمت ا
كأولالمستضيفة،الدولةببطولةالنهائيةالمبارياتوانتهت

رجنتينهزمتأنبعدعالمي،بطل .ا

73.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Kaynağını yağmurlar, göller, denizler, yeraltı suları
ve diğer kaynakların oluşturduğu sular, yeryüzünün
toplam alanının yaklaşık %70’ini kaplar.

مطارمصادرهاتشكلالتيالمياه،تغطي والبحيراتا
السبعينيقاربماأخرى،وينابيعالجوفيةوالمياهوالبحار

رضمساحةمجملمنبالمائة .ا

رضمساحةمنبالمائةالسبعيننسبةإن المياهمنتتألفا
مطارهيالمياههذهومصادر وينابيعوالبحاروالبحيراتا

.أخرى

رضيةالكرةمساحةمجموعمنأكثر بالمياهمغطىا
مطارهيومصادرها والمياهوالبحاروالبحيراتالغزيرةا

.متعددةوينابيعالجوفية

رضمساحةمنبالمائةالسبعينبنسبةالمياهتغطي علىا
مطارهيمصادرهاوأهمالتقريب،وجه والبحيراتا

خرىوالمحيطاتوالبحار .وا

منبالمائةالسبعينتغطيالتيالمياه،مصادرأهمبينتعد
مطارالعالم،مساحةمجموع والمياهوالبحاروالبحيراتا
.أخرىومنابعالجوفية

74.

A)

B)

C)

D)

E)

 Yapılan son araştırmalar, çok sayıda insanın yeterli
miktarda E vitamini alamadığını ve bu nedenle
çeşitli hastalıklara yakalandığını ortaya koydu.

علىيحصلونالذينأنأخيراًأجريتدراسةأظهرت
معّرضونوهمكبيرةفئةيشكلون،Eفيتامينمنكافيةنسبة

.متعددةبأمراض

الناسمنكبيرعددإصابةأنجديدةدراسةأظهرت
بكميةEفيتامينتناولهمعدمعنيتولدمختلفةبأمراض

.يومياًكافية

الحصولأنEفيتامينفوائدعنأجريتدراسةآخرأظهر
الناسمنكثيرإصابةإلىيؤديقدموفورغيربحظعليه

.مختلفةبأمراض

لمنظهرتقد خيرةالدراساتخ أنEفيتامينعنا
أمراضاًيُحدثيومياًالفيتامينهذامنمتفاوتةكمياتتناول

.الناسمنكثيرلدىمختلفة

الناسمنالكثيرأنأخيراًأجريتالتيالدراساتأظهرت
،Eفيتامينمنكافيةكمياتعلىالحصوليستطيعون

.مختلفةبأمراضيصابونإنهمولذا

75.

A)

B)

C)

D)

E)
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( I)علىجذببقوةيؤثرانكبيرانجسمانوالقمرالشمس

رض ومياهاليابسةعلىنفسهاالجذبقوةوتؤثر(II).ا

تأثيرالسائلالماءيُظهرولكن(III).والبحارالمحيطات

رضمنأوضحبطريقةالجاذبية مستوىفيرتفعالصلبة،ا

القمرجاذبيةبسببوينخفضالمحيط،فيالماءسطح

:الماءمستوىفياليوميالتغيرويسمى(IV).يوميّاوالشمس

قوةوجودعلىالكونيةالجاذبيةقانونيؤكد(V).والجزرالمد

.كتلتينأيبينجذب

I II III IV V

( I)تنشيطعلىيعملحيثللمعدةصديقالتفاحخلإن

خلمنكبيرةكميةتناولأنمنالعلماءوحذر(II).الهضم

.تخفيفهينبغيلذاسلبيةآثارعليهتترتبقدالذيالنقيالعنب

(III)فيخففالهضميةالعصارةضبطعلىالتفاحخلويساعد

بتأثيريمتازالتفاحخلأنكما(IV).المعدةبحرقةالشعورمن

معاءبكتيرياويحاربللبكتيريامضاد ويعد(V).الضارةا

.والفوسفوربالكالسيومفهوغنيالمعادنمنمنجماالتفاحخل

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)عشرالتاسعالقرنقبلالعربيةالبلدانجميعفيالتعليمكان

بل(III)الحديث،بالمفهوممدارسهناكتكنولم(II).محدودا

فهوالتعليموإنما(IV).دينيطابعذاتمدارسهناككانت

بالدينيتصلمافيهايُعلم(V).الحضارةمفهومعنبعيد

.اللغويةوالعلوم

I II III IV V

( I)نظيرتهاعنمختلفةومهرجاناتطقوسالهندفينرى

خرى،البلدانفي التيالمهرجاناتمنالعديديوجد(II)ا

حتفالالهنودبهايجتمع .عامكلمهمحدثأومابمناسبةل

(III)قدوبعضهاللحضورتسليةتقدمالمهرجاناتهذهوبعض

ذىيلحق حتفالفيغريبةطقوستقامفقد(IV)بهم،ا ا

الغريبةالهنديةالمهرجاناتهذهومن(V).مقدسلشيءترمز

.النارعلىالمشيومهرجان،“تهوكم”مهرجان

I II III IV V

( I)عنللتعبيرتستخدمأصواتبأنهااللغاتتعرف

حتياجات غراضا مجموعةواللغة(II)الشعوب،قبلمنوا

منمجموعةبينعليهاالمتعارفوالتعابيرالرموزمن

تندرجالتياللغاتإحدىهيالعربيةواللغة(III)الناس،

نسانقدرةبدايةومع(IV)السامية،اللغاتضمن علىا

بعضهابقيتوقد(V)كثيرة،لغاتالبشريةشكلتفقدالنطق

بدإلىزالتوبعضهامستخدمة .ا

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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35.   C
36.   A
37.   A
38.   E
39.   B
40.   C
41.   C
42.   D
43.   A
44.   E
45.   C
46.   E
47.   D
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48.   E
49.   B
50.   C
51.   B
52.   A
53.   D
54.   B
55.   E
56.   A
57.   A
58.   C
59.   C
60.   B
61.   E
62.   A
63.   B
64.   A
65.   C
66.   B
67.   D
68.   D
69.   A
70.   A
71.   C
72.   E
73.   A
74.   A
75.   E
76.   E
77.   B
78.   D
79.   A
80.   CÖSYM




