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2019-YDT/AR ARAPÇA TESTİ

Bu tes e 80 soru vardır.

وكانتألطايجبالشمالالتركيةالكتاباتأولعلىعثر
.ترككوكبأبجديةكتبتحجرية----عنعبارة

أدوار أوزان نقوش

سفوح دروب

منسلطاترفعت أقصىإلىالجزيرةفيالتأهبحالةا
.بركان----بعدمستوى

نفجار ا تزلج انحطاط

ندفاع ا ثوران

ذاتالنسيججلديةالملمس----الزيتونشجرةأوراق
.داكنأخضرلون

ّطة من ناعمة نحيفة

شهية حلوة

 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)

جبتقنياتكبيرااهتماماالدولبعضتبدي بالنحل،الع
فيعميقاجذورهتضرب----الطبمننوعوهو

. التاريخ

المسوغ نتقائي ا التناوبي

الخيار البديل

قدالكبيرةالمدنضواحيفييعيشونالذينالسكانعدد
خيرةالسنواتفي----ارتفع .ا

كبيرحدإلى التحديدعلى

سواءحدعلى قلعلى ا

أحيانا

وليةالصحيةالرعايةمؤسسةبدأت المسحتنفيذا
سنانالفملصحةالوطني طفالوا ----الذينل

.سنوات٨و٤بينماأعمارهم

تتكيف تتقلب تتحول

تشرح تتراوح

4.

A) B) C)

D) E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B) C)

D) E)
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----مقبرةعنمصر،فيإسبانية،آثاريةبعثةكشفت
سرةعصرإلى .والعشرينالخامسةا

يرجع ترتبط تعود

تشير تقود

الماء----لكيالتفرعكثيرةالصحراويةالنباتاتجذور
.التربةفيالموجودالقليل

إلىتفتقر بـتحيط

علىتزيد بـترتحل

علىتحصل

7.

A) B) C)

D) E)

8.

A) B)

C) D)

E)

----والبحر،سطحمنبالقربدافئاالهواءيصبح
ّمابرودة .البحرسطحعنارتفعناك

ازداد تزداد يزداد

يزدادان تزايد

طباءفإنكارثةتقعحينما نذارعندجهودهم----ا ا
وبئةبانتشار .ا

يضاعفون يضاعف تضاعفون

يضاعفن تضاعف

نسانطعاماًالشوكياتتشكل الحيواناتمنولكثيرل
.البحروطيوروالسرطاناتالسمك----البحرية،

فحسب ولذلك فيهابما

أنبما لكن

رضوجهعلىاللغاتأقدممنالعربيةاللغة وبقيتا
.الكريمالقرآن----حية

فقط بفضل فورا

كذلك بقدر

 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)

12.

A) B) C)

D) E)
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لكتروني،المجهردراساتساعدتقد يتمتع----ا
لمختلفوالعضلياتالبنىدراسةفيفائقة،تكبيربقوة

نواع .الحيةا

التي اللتان الذي

اللذين ئي ال

بهايعبرجديدةوأنماطأشكالابتكارعنعبارةالفن
المحيط----ومواقفهونفسهمشاعرهعنالفنان

.فيهيعيشالذيوالكون

تجاه خلف جانب

جنب تحت

تهناككانت العصورفيإسطنبوللفتحعديدةمحاو
م---- س .ل

ول ا حادي ا ولى ا

ولية ا الحادية

13.

A) B) C)

D) E)

14.

A) B) C)

D) E)

15.

A) B) C)

D) E)
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بلدةفيُولدمشهور،عربيأديبجبرانخليلجبران

منعائلةظلفيوعاشلبنان،في(----16)بشّري

ت سنإلىوصل(----17)و.المحافظةالعائ

تحت”اسم(----18)ُعرفَتبمدرسةالتحقالخامسة

السريانيةاللغاتأُسسمدرستهفي(----19)و،“السنديانة

مركزايزوركانالعطلة(----20)ووالعربية،والفرنسية

فيالنهضةبعصرالمتصلةالروائعيشاهدكيللرهبان

.إيطاليا

المتبعة التابعة الواقعة

الشاسعة المتباعدة

عندما أما بسبب

ما ّإ أ

 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)

إلى من في

على بـ

دخل درس كتب

فتح تعرف

إذ حول ل خ

عندما بينما

18.

A) B) C)

D) E)

19.

A) B) C)

D) E)

20.

A) B) C)

D) E)
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نتاجوزيادةوالوقتالجهدتوفيرإلىأدتإذ، ---- .ا

نتاجنوعيةتحسين والتسميدالريعلىمعتمدا

ستفادةتكمن بنيةسطوحمنا الزراعةفيا

ستيكيالبيت ئمةالظروفيوفرالب للنباتاتالم
فيهالمزروعة

ساليبتطورتالعلمي،التقدممع الزراعيةا

نحتاجموسمهاغيرفيوخضارثمارعلىللحصول
ستيكيالبيتإلى الب

تقلصإلىتؤديالتفكيرعلىالدماغتحفيزوقلة،----
ياتلفأو . الدماغخ

الدماغلتمرينطريقةأفضلهوالتفكير

دمغةأنأثبتتعلميةدراسةهناك كلفيتختلفا
إنسان

حزمةمنيتركباللونأبيضحبلالعصب

راديةالحركاتمركزهوالمخ حساسا الشعوريوا

نسانيةللخبرةأساسيتانوظيفتانوالذاكرةالتعلم ا

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

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

وهذهوأحفادهأبنائهإلىبدورهيورثهاالتي----
. الوراثيةبالصفاتنسميهاكلهاالصفات

نسانعندمكتسبةصفاتالسيارةوقيادةالسباحة ا

نتيجةتكونبيئتهمنالفرديكتسبهاالتيالصفاتإن
المستمرللتدريب

تصفةالفرديرثقد أبوهكانإنالناميةالعض
رياضيا

منمجموعةوأجدادهأبويهعنالحيالكائنيرث
الصفات

أبنائهإلىيورثهاالفرديمتلكهاالتيالصفاتكلليس

تصالعمليةسّهلالذيالجهازهوالنقالالهاتف بينا
----.الناس

ّلالحدودواختصر المسافاتوق

شخاصباقترابونشعر ّاا م

الماضيفياستخدامهتمكما

ثابتاالنقالالهاتفوزنوبقي

تعدةوبعد تقليلهتممحاو

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)
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القطارصوتنسمعالقطارسكةعلىأذننانضععندما
----.بعيدمنالقادم

الضوءمنبكثيرأسرعالقطارن

بعيوننانراهأننامنالرغمعلى

الخصوصبهذايقينعلمعلىونحن

صوتهيأتيأنقبليأتيالقطارن

بكثيرعيوننامنأسلمآذاننان

رضتبدو ----.اللون،أزرقكرخامالجومنا

رضسطحمعظمتغمرفالمياه زرقاءتبدووتجعلهاا

رضعلىحياةالماءدونومن معلومهوكماا

دونطبيعيبشكلالمياهوصولهوالطبيعيالرين
تدخل

بلدنافيالعامةالحدائقرييتمكيفجميعافنعرف

والنفطالحجريالفحممثلمتجددةغيرالمواردوبعض

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

كتئابأنإلىالعالميةالصحةمنظمةتقاريرتشير ا
----.النفسيوالتوتر

العملعلىالفردقدرةعلىسلبيبشكليؤثران
نتاجية وا

ضطراباتمنيعانيهبعدمابالخجلالفرديشعر ا
النفسية

النفسيةالصحةعلىغالباسلبيأثرلهيكونوالذي

للفردالنفسيةالصحةعلىالمحافظةالضروريمن

زمةالصحيةالرعايةتقديمإلىيحتاج الوقتفيال
المناسب

طفال،علىذلكيقتصرومهمدورللغذاء ----.ا

وضعياتنتيجةلتشوهاتالعظميالهيكلويتعرض
الجلوسأثناءمغلوطة

طفالغذاءفيدفيتاميننقصوذلك عنهينجما
صابة الكساحبمرضا

حتحويغذائيةموادتناولعدمأنكما الكالسيومأم
العظمهشاشةإلىتؤديقد

نسانعندضروريهووإنما حياتهمراحلجميعفيا

دائمبشكلالتدخينتجنبمنبدذلك منللوقاية

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)
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ثرية(بالميرا)تدمرمدينةتقع السوريةالصحراءفيا

هميةغايةفيتجاريةمحطةوكانت وأورباآسيابينا

بيضوالبحرالفراتنهربينتقعأنهاإذ .المتوسطا

مدنأهموأصبحتزنوبياالملكةعهدفيتدمرازدهرت

وسطالشرق معظمعلىوسيطرتروماونافستا

بأنهاتدمرملكةزنوبياالملكةُعرفتوقد.المنطقةبلدان

ملكة”عليهاأطلقلذلكقوةوأكثرهمالشرقملكاتأهم

سمعةولهمتجارياشعباالتدمريونكان.“الشرقملكات

ّأساليبونظموابالزراعةاعتنواكماتجارية، الر

نظاموفقتوزيعهاوتنظيمالمياهلحجزالسدودوأقاموا

.وخاصمتطوروترتيب

همية؟غايةفيتجاريةمحطةتدمرمدينةكانتلماذا ا

.الهامالجغرافيموقعهابسبب

.قاطبةالشرقمدنأهملكونها

.رومامدينةتنافسكانتنها

.هامةأثريةمدينةتزالنها

.زنوبياعهدفيازدهارهابسبب

 29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

َ زنوبيا؟تدمرملكةاشتهرتبِ

.تدمرمدينةوتطويرإقامةمنبتمكنها

.أراضيهاعلىوالسيطرةرومابمحاربة

.التجارةوتطويررومالمدينةبمنافستها

.وزراعيةتجاريةمناطقبإقامة

.الشرقملكاتوأقوىأهمبكونها

ّقراءةبعد ----.:القوليمكنالن

زنوبياعهدفيإتجاريةأهميةتدمرلمدينةتكنلم

عليهاوالسيطرةرومامنافسةمنتدمرمدينةتمكنت

أيضابالزراعةواعتنواتجارياشعباكانواالتدمريون

بدائيةطرقاتباعهمتدمرمدينةفيالزراعةتتطورلم

ّنظامتطويرمنتدمرسكانيتمكنلم لتوزيعالر
المياه

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)
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وزونيوجد ضئيلةبنسبةالمعتادالجويالهواءفيا

وزوننسبةفإنالعليا،الجوطبقاتفيأما.جدا ترتفعا

شعةوتأثيرالجويالكهربائيالتفريغبفعل فوقا

فاتكّونوهي.البنفسجية رضيحيطغ كلمنبا

أنهاكلها،الحيةوللكائناتلناالطبقةهذهوأهميةناحية،

منهاتمتصأنبعدالشمسضوءأشعةبمرورتسمح

شعةمنكبيرامقدارا القليلوالجزء.البنفسجيةفوقا

رضإلىيصلالذي شعةهذهمنا البنفسجيةفوقا

حياءيضرمنهاالكبيرالمقداربينماالحيةللكائناتمفيد ا

كبيرااهتماماالثمانينياتأعواموشهدت.كبيراضررا

وزون،بطبقة نسبةأناكتشفواالعلماءنوذلكا

وزون ففيثقبوكأنهافيهاتهبطأخذتا غ

وزون رضالواقيا .ل

وزوننسبةأنيبدو العلياالجوطبقاتفيتزدادا
.----

فعلىالشمسأشعةتأثيربسبب فيالجويالغ
العلياالطبقات

وزونفيثقبوجودبسبب منالطبقةهذهفيا
ف بناالمحيطالغ

طبقةمنالهائلةالكمياتتمتصالشمسأشعةن
وزون ا

وزونمنقليلمقدارن فإلىيصلأنيمكنا الغ
الجوي

شعةوتأثيرالكهربائيالتفريغزديادنظرا فوقا
البنفسجية

 32. - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

32.

A)

B)

C)

D)

E)

ّقراءةبعد ----.إننقولأنيمكنالن

وزونطبقةعبرتمرأنيمكنالشمسأشعة ا
بهاالمحيط

وزونطبقة شعةمنكبيرامقداراتمتصا فوقا
البنفسجية

وزونطبقةفيثقبحدوث مرورمنيقللا
شعة البنفسجيةفوقا

وزوننسبةانخفاض علىيؤثرالعلياالطبقاتفيا
رض ا

شعةمنالكبيرةالكميات لجميعمفيدةالبنفسجيةفوقا
حياء ا

طبقةعلىللحفاظكبيرااهتماماالعالميبديلماذا
وزون؟ ا

.الحيةالكائناتكافةعلىللحفاظكبيرةأهميةلهان

فمنالعلياالطبقاتفيقليلةبنسبةتوجدنها الغ
.الجوي

وزونطبقةفيثقبوجودضرورةبسبب ا
شعةمتصاص .ا

منالشمسأشعةبمرورتسمحالطبقةهذهن
لها .خ

شعةنسبةمنتزيدنها ففيالبنفسجيةفوقا الغ
.الجوي

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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جسامالشمسمنالشمسيةالمنظومةتتكون التيوا

عندماجسميتبعهالذيالمسارهووالمدار.حولهاتدور

الكواكبكلوتتحرك.الفضاءفيآخرجسمحوليتحرك

ثمانيةالشمسيةالمنظومةوفي.الشمسحولمداراتفي

رضكوكبمنهاكواكب أوصخريجسموالكوكب.ا

الشمسيةالمنظومةفي.الشمسحوليدوركبيرغازي

حوليدوركبيرصخريجسموالقمر.أيضاعديدةأقمار

.ماكوكب

الفقرة؟هذهحسبنقولأننستطيعماذا

حولتدورأقمارمنالشمسيةالمنظومةتتكون
.الكواكب

قمارمنالكثيرالشمسيةالمنظومةفي .والكواكبا

رض .الشمسيالنظامفيماكوكبحوليدورقمرا

.الشمسحوليدورصخريأوغازيجسمالقمر

قمارالكواكبجميعإن .تتحركثابتةوا

 35. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

الفقرة؟هذهحسبالكواكبعننقولأننستطيعماذا

.تتحرككبيرةصخريةأجسامالكواكب

.الشمسيةالمنظومةفيالكواكبعددنعرف

رض .الشمسحولتتحركالتيالكواكبمنكوكبا

قمارحولتدوركبيرةغازيةأجسامالكواكب .ا

.القمرحولمداراتفيتتحركأجسامالكواكب

الفقرة؟لهذهالمناسبالعنوانهوما

الفضاء

قمار والكواكبا

رض والكواكبا

والقمرالشمس

 المنظومة الشمسية

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A)

B)

C)

D)

E)
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ممتابعةمتخصصةوكالةهيالعالميةالصحةمنظمة ل

الدوليالتعاونلتعزيز١٩٨٤عامفيأنشئتالمتحدة،

فيمهاّمهاتنحصر.الصحيةالظروفتحسينبهدف

وبئة،مكافحة وتوحيدالصحي،الحجروتدابيرا

دويةالمعايير نيسانمنالسابعبتاريخالمنظمةتحتفل.ل

الصحةيومباعتبارهإنشائها،تاريخوهوعام،كلمن

التقنيالتعاونتعزيزعلىالمنظمةتعمل.العالمي

بناًء،الصحيةالخدماتتعزيزعلىالحكوماتومساعدة

الطبيةبالخدماتالمتعلقةالبحوثوتشجعطلبها،على

ّخالحيوية، البيولوجيةللمنتجاتالدوليةالمعاييروتر

نية علىأيضاًوتعملالمماثلة،والمنتجاتوالصيد

العالميةالصحةمنظمةتقوم.التشخيصإجراءاتتوحيد

الصحية،المهنفيوالتعليمالتدريبمعاييربتحسين

مراضمنالوقايةعلىوتحفزالصلة،ذاتوالمهن ا

مراضمنوغيرهاوالمزمنةالوبائية .ا

بذاتها؟قائمةمستقلةمنظمةالعالميةالصحةمنظمةهل

العالميةالمنظماتحدىتابعةمنظمةهيبل،
.الكبرى

مم،لعصبةتابعةأمرهابدايةفيكانت انفصلتثما
.عنها

الصحيةالمنظماتاتحاديةأعضاءمنعضوهي
.الدولية

دوليةمؤسسةبأيترتبطومستقلةمنظمةإنهانعم،
.إقليميةأو

ممأخيراًإلحاقهاتم العملفيللتعاونالمتحدةبا
.والمشاريع

 38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

----.المنظمةهذهمهاممن

وتقليصهاالطبيةالبحوثمنالحد

السياسيةالمسائلعلىالحكوماتمساعدة

سنانوطبللطبكلياتإنشاء والصيدلةا

تفاق دويةالمعاييرتحديدعلىا ل

المتخلفةالبلدانفيجديدةمستشفياتافتتاح

فيُكرما بعضتطابقالتاليةالعباراتمنعبارةأي
ه؟النص أع

.فقطبيولوجيةموادإنتاجعلىالمنظمةتعمل

أمراضمنالوقايةسبلإيجادعلىالمنظمةتعمل
.شتى

طرافالمنظمةتشجع .ماليةمساعداتتقديمعلىا

.تلوثهامنوالحدالبيئةحمايةإلىالمنظمةتهدف

ِالمنظمةتطالب دويةبعضاستخدامبعدمالحكوما .ا

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.10
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نسانعرف صابعبصماتأنبعيدزمنمنذا مختلفةا

إثباتوفيالتوقيعفياستعملهاولذلكشخص،كلعند

صابعبصماتاستعمالمنالرغموعلى.الهوية منذا

القرنأواخرفيإعلميادراستهايبدأفلمبعيد،زمن

تظلالبصماتأنالدراساتأظهرتولقد.عشرالسابع

الحجمفيتزدادولكنهاالعمر،بتغيرتتغيروثابتة

تعلىالتعرففيالبصماتوتُستخدم.فقط الس

نسانالمختلفة خاصةأهميةولهاالمختلفة،والشعوبل

مراضبعضتشخيصفي جانبإلىهذا.الخلقيةا

والتعرفوالقتلةالمجرمينتتبعفيالمهمةاستخداماتها

لمنعليهم حدوثمكانفيبصماتمنيتركونهماخ

.الجريمة

نسانيستخدملماذا الهوية؟إثباتفيالبصماتا

.القدممنذشائعاستعمالهان

.خرشخصمنتختلفنها

.القدممنذعلميادراستهاتمنه

.العمربتغيرتغيرهابسبب

.العمرإثباتفيالبالغةهميتها

 41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

41.

A)

B)

C)

D)

E)

ماحسبعليهموالتعرفالمجرمينمتابعةيمكنكيف
؟فيورد ّ الن

.الحادثفيالشخصيةهويتهمعلىالتعرفطريقعن

تبدراسة نسانالمختلفةالس .الحادثمكانفيل

شخاصالخلقيةالصفاتبتشخيص المرتكبينل
.للحادث

.فيهاالحادثوقوعوكيفيةالمكانعلىبالتعرف

لمن .الحادثمكانفيبصماتمنيتركونهماخ

ّقراءةبعد ----.:القوليمكنالن

مراضبعضتشخيصيمكن بدراسةالخلقيةا
البصمات

نسانعمربتغيرقطعيايتغيرالبصماتحجم ا

صابعبصماتتتشابه فرادبينا لنفسالمنتسبينا
العائلة

لمنالشعوبعلىالتعرفيمكن دراسةخ
البصمات

نسانقاملقد صابعبصماتبدراسةا فيعلمياا
ونة خيرةا ا

42.

A)

B)

C)

D)

E)

43.

A)

B)

C)

D)

E)
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:خالد
سالم؟ياالعربيةدراسةمنغايتكما

:سالم
أريدنيواللغويالثقافيمستوايرفعهيغايتي

.وآدابهاللعربيةمعلماأصبحأن

:خالد
----

:سالم
ينالأنيريدلمنمنهبّدأمرذلكأنأعتقد

.الجامعةفيللتعليممنصبا

الكبيرة؟الشركاتإحدىفيمترجماتعملأنتريدأ

الحية؟اللغاتإحدىفيعاليةشهادةعلىتحصلألم

الدكتوراهشهادةعلىللحصولدراستكستواصلهل
أيضا؟

العربيةباللغةالمتعلقةالكتبمنالكثيرقرأتهل
وآدابها؟

لهجةتتعلمكيالعربيةالدولإحدىإلىسافرتهل
محلية؟

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

44.

A)

B)

C)

D)

E)

:ريم
أبييابالخروجليتسمحأمي.

ب :ا
----

:ريم
نشعرولمممتعاكانصديقاتيمعالجلوسولكن

.بالوقت

ب :ا
الوقتفيوترجعيبوعدكتفيأنيجبكان

.المحدد

أمكلكستسمحلذلكالموعدفيتحضريندائماأنت
.بالخروج

ناختياراتهاكلفيالثقةكلبأمكتثقيأنيجب
.رفيعذوقها

دونكثيراالسابقةالمرةفيتأخرتفقدحق،معهاأمك
غنا .إب

وغيره،أوالموضوعهذافيأمكمعأتكلمأنا
.قراراتهاتهمني

ثيابكوتعطينهننفسكمنأكثرصديقاتكتحبينأنت
.دائما

45.

A)

B)

C)

D)

E)
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:أحمد
الكوارثمنكارثةبحدوثنسمعيومكلأنناترىأ

الطبيعية؟

:علي
----

:أحمد
جميعفيالناسموتعنعديدةأخبارهناكولذلك

.الكوارثهذهزيادةنتيجةالعالمأنحاء

:علي
،فمئاتموتالبارحةشاهدتلقدصحيح منا

.فرنسافيفيضانحدوثبسببالناس

ككارثةالطبيعيةالكوارثمنأخطركوارثهناك
نتحارات .الزائدةا

موربهذهأهتمأنا الكوارثهذهبأنأؤمنننيا
.لناعقاب

خباربهذهسمعتنعم، نعنهاتتحدثالتيا فيا
.التلفاز

بشكلالطبيعيةالكوارثازدادتلقدحقعلىأنتنعم،
.مقلق

وهذاالطريقةبهذهيتكلممنأنتأنكأصدقأنا
سلوب !ا

46.

A)

B)

C)

D)

E)

:الولد 
جداجائعأناأميمرحبا.

م :ا
المائدةعلىالطعامأضعقليلبعد.

:الولد
نآكلأنأريد .قليلبعدوليسا

م :ا
----

.حالكلعلىالجيرانعندالطعامتناولتلقدحسنا

العشاءونتناولأيضاسيحضرفوالدكتصبرأنيجب
.معا

.البيتإلىتحضرأنقبلالطعامكلأكلتلقد

.الطعامأجلمنأحداتنتظرأنكيسرني

. العطشأوبالجوعتشعرعندماتنتظرأنيمكنك

47.

A)

B)

C)

D)

E)
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:زينب
يامهذهتقرئينماذا عائشة؟ياا

:عائشة
----

:زينب
المسلمين؟بحضارةأورباتأثرتهل

:عائشة
المسلمينبعلماءأورباعلماءاتّصللقد.نعم

فيودّرسوهاكتبهموترجمواالعلمعنهموأخذوا
.جامعاتهم

ّرعنكتاباأقرأ ميةالحضارةتأ س الحضاراتمنا
خرى .الغربيةالحضارةوخاصةا

حضارةكانتإذالمسلمين،حضارةعنكتاباأقرأ
تمختلففيمتقدمةعظيمة .العالمفيالمجا

تفيفشلواالذينالمسلمينالعلماءعنكتاباأقرأ مجا
.والفلكوالطبكالرياضياتمختلفة

مختلففيسادتالتيالعلميةالنهضةعنكتاباأقرأ
.عشرالتاسعالقرنفيالعالمأنحاء

العلمفيالمسلمينتأخرأسبابعنكتاباأقرأ
لوالتكنولوجيا .الماضيةالقرونخ

48.

A)

B)

C)

D)

E)

ولقدمعرفيإنتاجلغةلتكونمؤهلةالعربيةاللغةإن
.كذلككانتأنلهاسبق

وأهلهاسابقامعرفيإنتاجلغةالعربيةاللغةكانتلقد
.بالفعلكذلككانوا

وقدالمعرفةإنتاجلغةلتصبحوقدرةكفاءةالعربيةللغة
.قبلمنكذلككانت

جعلتهاالعربيةاللغةفيالموجودةوالصفاتالمهارة
.سابقاالعلومإنتاجلغة

العربيةاللغةتؤهلالتيالعلميةوالقدراتالمهارة
.سابقاكفؤةعلميةلغةجعلتها

إنتاجمنمكنتهاالعربيةاللغةفيالموجودةالكفاءة
.الماضيفيوالعلومالمعرفة

تالنسيجمصنعيضم بشكلتعملالتيالضخمةا
. آلي

تالنسيجلمعامل الخارجمنمستوردةضخمةآ
.غالوثمنها

النسيجمعاملفينراهاأنممكنالحديثةالتكنولوجيا
.خاصة

تعملالتيالكبيرةالمعداتعلىيحتويالنسيجمصنع
.تلقائيبشكل

بمصانعالحكوماتتهتمولذاشخصلكلمهمالنسيج
تهالنسيج .وبآ

كثيرةساعاتيشتغلونالنسيجمصنعفيالعمال
.معيشتهمعلىللحصول

 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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طعمةبعضتتركمثلما أكلها،عليكليسهلقليتبردا
فاتبعضاترك .حلهاعليكليسهلتهدأالخ

تبعضاترك تترككماأكلهالتستطيعتبردالمشك
.الساخنالطعامبعض

فاتبعضاترك كماحلهالتستطيعقليتهدأالخ
.أكلهمنلتتمكنيبردالطعامبعضتترك

تالطعامبعضاترك البردتتركمثلماوالمشك
.الحياةعليكلتسهلوالهدوء

مثلماأكلهقبلالطعامبعضتتركأنعليكيجب
فاتبعضحلعليكيجب .الخ

كلليسمثلمابارداأكلهيمكنالطعامكلليس
ت .حلهايمكنالمشك

ءمنيعانونالناسكانالماضيفي السفرأسعارغ
.والتنقل

متعبينالناسوكانعاليةوالتنقلالسفرأسعاركانت
.سابقا

ءإن سعارفيالغ .سابقاالناسمعاناةفيسبباكانا

والتنقلالسفر تكاليفارتفاعمنالناسعانىلقد
.سابقا

رهاقمنيعانونالناسكان لا فيالسفرخ
.الماضي

كانواولكنهمالماضيفيللناسصعباالتنقلكان
.يتعبون

51.

A)

B)

C)

D)

E)

52.

A)

B)

C)

D)

E)

الحنينيحملنيالعتيقةتونسمدينةفيأتجولعندما
.بغدادإلى

زيارةفيبالرغبةأشعرالثريةتونسمدينةرأيتكلما
.بغداد

إلىالشوقيأخذنيالقديمةتونسمدينةفيأتنقللما
.بغداد

مدينةلزيارةأذهببغدادإلىبالشوقشعرتكلما
.العريقةتونس

الحنينناحيةمنوبغدادتونسمدينةبينتشابههناك
.والعراقة

ّ منوقريبةعتيقةهيكمفرأيتتونسمدينةزرته
.بغدادمدينة

53.

A)

B)

C)

D)

E)
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تستيقظلمولكنكالصباح،هذامهمامتحانلديككان

تصالفقررت.لهذاوحزنت عتذاربمعلمكا علىل

متحانإعادةوطلبالتأخير، له؟تقولفماذا.ا

متحانوقتفيوصلتأنا تدخلنيلمحضرتكولكنا
.الصف

متحانهذاعلىتأخرتأننييهمني كانفقدا
.تافهاامتحانا

متحانهذافيتساعدنيأنيمكنكهل صعبانها
سؤال؟أيأفهمولمجدا

تصالعلي ليتصلالموضوعبهذاخبرهبوالديا
.بالمدير

إعادةالممكنمنهلفضلكمنالتأخير،علىآسفأنا
متحان؟ ا

صديقكوالدأنعرفتأصدقائكمعجالسأنتبينما

----:لهوتقول.بصديقكحينهاوتتصلجدا،مريض

نعرفتفأناصديقييارحمه قدوالدكبأنا
في .تو

طباءلكقالوماذاوالدتكمرضتمتى مرضهاعنا
جها؟ وع

. عندكصديقأعزفأنابهذاتخبرنيلمأنكأصدقأنا

نسمعت إليتحتاجومتىيشفيهوالدك،بمرضا
.هنافأنا

جلجلكخائفأنا وفاةبعدستفعلماذاعائلتك،و
والدتك؟

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

54.

A)

B)

C)

D)

E)

55.

A)

B)

C)

D)

E)

نلهتعتذرأنوتريدالتخرج،لحفلةصديقكدعاك

.المستشفىإلىمعهاالذهابفيوترغبمريضةأمك

تقول؟ماذا

إلىوالدتيمعأذهبأنعلّيصديقييامتأسف
.المستشفى

.تخرجكحفلةفيمعككونجهديكلسأبذل

.المستشفىفيراقدةكانتنهاأميأزورأنينبغي

.مريضأننيأشعرصديقيياآسف

.العزيزصديقيياهناكسأكونسروربكل

ينتبهأنتريدبيئتنافيالمياهمواردتناقصبسبب

كفيواِعيايكونأنعلىزميلك فماذا.الماءاسته

له؟تقول

.العالمفيالمياهمواردإسرافمنعالممكنمنليس

تلوثفيالجماعيةالتدابيرببعضالحكوماتتتخذ
.المياه

.أبداالماءينتهيلنولذلكالمائيةبالمواردغنيبلدنا

ستفادةأجلمنالقرىفيالعيشمنبد المياهمنا
.العذبة

مواردتناقصفيالمسؤوليةيتحملأنفردكلعلى
.المياه

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)
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قمنالناسبعضيشكو طفالأخ وأنتالسيئة،ا

مرهذافيالذنبأنتبيّنأنتريد وحدهم،ذنبهمليسا

طفالن ولىالتربيةيتلقونا بيوتهمفيا

عنتعبرفكيفأسرتهم،منيرونماحسبويتصرفون

رأيك؟

دكمأردتمإذا قاو بماتهتمواأنفيجبحسنةأخ
.أمامهموتفعلونتقولون

طفالأنفيهشكمما كليتعلمونيكبرونعندماا
.الحياةمنشيء

عنأهميةالجامعيةوالدراسةالمدرسيالتعليميقل
.والعائليةالمنزليةالتربية

دبحسنينقصهجديدجيلنشأأنهصحيح وجمالا
ق، خ .ذلكفيالسببهيالمدرسةولكنا

نحطاط ق،فيا خ عنإيتولدلي،بالنسبةا
.المجتمعوتدهورالحياةظروفسوء

58.

A)

B)

C)

D)

E)

----الطفل،شخصيةفيمهمتأثيرالفضائيةللقنوات

فيتتمثلسلبيةتأثيراتإلىتؤديأخرىجهةومن

منبدالعنفإلىواللجوءالنفسضبطعنالعجز

.التفاوض

دجميعفيمنتشرةظاهرةوالعنف وخاصةالعالمب
ـا .أمريـك

والمجتمعالرجلصحةعلىعديدةسلبيةتأثيراتفلها
.فيهيعيشالذي

طفالمعالتعاونعلىالطفلتساعدفهي صغرا ا
.منهسنّا

لقيمالطفلعندتعززفهي فيوالرغبةالرأياستق
.الحوار

والتقاليدالعاداتمنالكثيرتعلمناالفضائيةوالبرامج
.المعروفةغير

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

59.

A)

B)

C)

D)

E)
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نامتحفيقع عددجانبإلىقونيامدينةقلبفيمو

ثريةوالمعالمالتاريخيةالمساجدمن وَمحالالمهمةا

.بالمولويةالمرتبطةالسياحيةوالتذكاراتالحلوياتبيع

خرىالمعالممنوغيرها---- المدينةبهاتزخرالتيا

.الزيارةوتستحق

أهداهاالتيالوردحديقةإلىالمتحفتاريخويعود
جقةسلطانللمتحف ولالس ا

المثنويكتابمنأصليةنسخةالقاعة فيوتُعرض
بياتمئاتعلىتحتوينسخةأقدموهي الشعرمنا

ستسترجعحتماالرومي،قبرأمامويقفقونيايزورمن
مفيالغارقةالروميروحذاكرته والمحبةالس

كبيرةأخرىنافورةكذلكالمتحففناءفيويوجد
ممت عسداسيبشكلُ ض ا

ضافة ناكمركزالثقافيةالمعالمإلىبا الثقافي،مو
ثقونيافييوجدكما سلجوقيةمدارسث

60.

A)

B)

C)

D)

E)

قديممنذالبشرصفاتمنآخرإلىمكانمنالهجرةتعد

ستقرارعنبحثاالزمان هذهولكنالكريمة،والحياةا

خيرةالفترةفيانتشرتالظاهرة مماكبيربشكلا

تسعىلذلك----للحكومات،المقلقةالظواهرمنجعلها

الهجرةنسبةمنتقللالتيالحلوليجادالعالمدول

يديالشبابفئةبينوخاصة .العاملةوا

صليةالدولةعلىمتعددةسلبيةآثارالهجرةفلهذه ا
،المضيفةوالدولة

فيوموجودةالدولجميعفيمتوقعةظاهرةباتت
العالم،أنحاءجميع

والشعورالمالكسبمنهاعديدةفوائدالهجرةفلهذه
وهكذا،الماديةبالحرية

قتراحاتالحلولمنالعديدفهناك هذهلتشجيعوا
نتشارعلىالظاهرة ،ا

ستقراربالسفريحلمونالعربيالوطنأبناءجميع وا
بلدهم،غيربلدفي

61.

A)

B)

C)

D)

E)
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بذلكوتؤثر----عظيمة،دوليةأهميةالسويسلقناة

لهاأخرىقناةالعالمفيوليس.العالميةالتجارةعلى

.بناماقناةسوىأهميتها

والسويس،بورسعيدمدينتيبينوتربط

فرنسية،مصريةشركةالبدايةفيكانت

قتصاديةمصرحياةوتأثرت منها،ا

والغرب،الشرقبينالمسافةتقصرفهي

مصريون،مهندسونحفرهاعلىوأشرف

سنانالفمنظافةإرشاداتإتباعإن دورلهسيكونوا

صابةخطرمنالتقليلفيكبير ما سنانبآ وتشملا

رشادات سنانتفريشمثلالعاداتا بانتظاما

سنان،معجونباستخدام خيطباستخداموالتنظيفا

سنان .السكرياتمنوالتقليل----اليوم،فيمرةا

ولىالمرحلةهياللثةوالتهابات اللثة،مراضا

جيمكنو مثالية،بصورةاللثةالتهاباتع

سنانلتسوسالمباشروالسبب ك،هوا الب

سنانيربطقويعظممناللثةوتتكون بالفك،ا

سنانطبيبومراجعة قل،علىالسنةفيمرتينا ا

62.

A)

B)

C)

D)

E)

63.

A)

B)

C)

D)

E)

مممسؤولوأوضح مليون٨٢١نحوأنالمتحدةا
عامفيالكافيالطعاملديهيكنلمالعالمفيشخص
٢٠١٨.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin açıklamasına göre 2018
yılında, dünyada yeterli şekilde beslenemeyenlerin
sayısı 821 milyona ulaştı.

Birleşmiş Milletler’in 2018 yılı raporuna göre dünyada
yeterli gıda alamayanların sayısı 821 milyon
civarındadır.

2018 yılında, dünyada yaklaşık 821 milyon kişinin
yeterli gıda alamaması gerçeği Birleşmiş Milletler
yetkilileri tarafından da doğrulandı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, 2018 yılında dünyada
yaklaşık 821 milyon kişinin yeterli gıdayı alamadığını
belirttiler.

2018 yılında, dünyada 821 milyon kişinin yeterli bir
şekilde beslenememesi Birleşmiş Milletler yetkililerini
harekete geçirdi.

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

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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مراجعيمنالمائةفي٣٠أنالصحةوزارةأعلنت
ععيادات ق هذهمنالتخلصفينجحواالتدخينعنا

.٢٠١٩عامفيالعادة
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, sigarayı bırakma
klinikleri sayesinde bu alışkanlıktan kurtulmayı
başaranların sayısı 2019 yılı itibariyle yüzde 30
oranında yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında sigarayı bırakma
kliniklerine başvuranların yüzde 30’unun bu
alışkanlıktan kurtulmayı başardığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2019 yılında
sigarayı bırakma kliniklerine başvuranların yüzde
30’u bu kötü alışkanlıktan kurtulmayı başardı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2019 yılında
sigarayı bırakma kliniklerine başvuranların sayısında
yüzde 30 oranında artış oldu.

Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında sigarayı bırakma
kliniklerine başvuranların yüzde 30’unun bu kötü
alışkanlıktan kurtulma konusunda başarısızlığa
uğradıklarını duyurdu.

الشمستولدهاالتيالمتجددة،الطاقةاستخداميحّد
رضكوكبعلىالبيئيالتلوثمنوالمياه،والرياح .ا

Güneş, rüzgar ve suyun ürettiği enerjinin kullanılması,
yeryüzündeki çevre kirliliğinin engellenmesine
yardımcı olmaktadır.

Dünyadaki çevre kirliliğini sınırlayan enerji; güneş,
rüzgar ve suyun ürettiği yenilenebilir enerjidir.

Dünyadaki çevre kirliliğini sınırlayan şey; güneş,
rüzgar ve suyla üretilen yenilenebilir enerjinin
kullanılmasıdır.

Güneş, rüzgar ve suyun ürettiği yenilenebilir enerjinin
kullanılması yeryüzündeki çevre kirliliğini
sınırlamaktadır.

Güneş, rüzgar ve suyun ürettiği enerjinin
kullanılabilmesi yeryüzündeki çevre kirliliğinin
azalmasına katkıda bulunacaktır.

65.

A)

B)

C)

D)

E)

66.

A)

B)

C)

D)

E)

أصلذاتأزديةقبائلمنمجموعةهمالغساسنة،
ديالثالثالقرننهايةمعهاجروايمني، إلىالمي
دفياستقرواثمالعربجزيرةشبهشمال .الشامب

Miladî 3. yüzyılın sonlarına doğru Arabistan
Yarımadası’nın kuzeyine, daha sonra
da Bilâdu’ş-Şâm’a yerleşen Gassâniler, aslen Yemenli
olup Ezd Kabilesi’ne mensupturlar.

Yemen kökenli Ezd Kabileler topluluğu olan
Gassâniler, Arabistan Yarımadası’nın kuzeyine göç
etmişler; Miladî 3. yüzyılın sonlarına doğru
da Bilâdu’ş-Şâm’a yerleşmişlerdir.

Yemen kökenli Ezd Kabileler topluluğu olan
Gassâniler, Miladî 3. yüzyılın sonlarına doğru
Arabistan Yarımadası’nın kuzeyine göç etmişler; daha
sonra Bilâdu’ş-Şâm’a yerleşmişlerdir.

Miladî 3. yüzyılın başlarında kuzeye doğru göç eden
ve Yemen kökenli Ezd Kabileleri'nden oluşan
Gassâniler, önce Kuzey Arabistan’a, daha sonra
da Bilâdu’ş-Şâm’a yerleşmişlerdir.

Gassâniler, 3. yüzyılın başlarında Arabistan
Yarımadası’nın kuzeyine göç edip oradan
da Bilâdu’ş-Şâm’a geçen Yemen kökenli Ezd
Kabileleri'dir.

67.

A)

B)

C)

D)

E)
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يعدهلذلكالعالم،فيالطبيعيةالثرواتأهممنالنفط
سودالذهبالناسبعض شريانآخرونبعضويعدها
.الحياة

Petrol, dünyadaki en önemli doğal kaynaklardan
biridir; bu sebeple bazı insanlar onu siyah altın,
bazıları da hayatın atardamarı olarak kabul ederler. 

Bazı insanlar petrolü hem siyah altın hem de hayatın
atardamarı olarak kabul ettiği için petrol, dünyadaki en
önemli doğal zenginlik olarak görülmektedir.

Bazı insanların siyah altın, bazılarının da hayatın
atardamarı olarak kabul ettiği petrol, dünyadaki en
önemli doğal kaynaklardan biridir.

Petrolün bazılarınca siyah altın, bazılarınca hayatın
atardamarı olarak kabul edilmesinin nedeni, dünyanın
en değerli doğal kaynaklarından olmasıdır. 

Dünyadaki en önemli doğal zenginliklerden biri olan
petrolü bazı insanlar siyah altın bazıları da hayatın
atardamarı olarak isimlendirmişlerdir. 

68.

A)

B)

C)

D)

E)

بجامعةالطبكليةأطباءأجراهاحديثةدراسةحسب
النومغرفةفيالمرتفعةالحرارةدرجةإنغازي
.التفكيرعلىقدرتناتصعب

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarının yaptığı
yeni bir çalışma, yatak odasındaki yüksek sıcaklık
seviyesinin düşünme yeteneğimizi zorlaştırdığını
ortaya koydu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarının yaptığı
yeni bir araştırmaya göre yatak odasındaki yüksek
sıcaklık derecesi, düşünme yeteneğimizi
zorlaştırmaktadır.

Yatak odasındaki yüksek sıcaklık derecesinin
düşünme yeteneğimizi zorlaştırdığını açıklayan
doktorlar, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev
yapmaktadırlar.

Yatak odasındaki yüksek sıcaklık derecesinin
düşünme yeteneğimizi zorlaştırdığını söyleyen
doktorlar, bu çalışmayı Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesinde gerçekleştirdiler.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları tarafından
yapılan bir araştırmada, yatak odasındaki yüksek
sıcaklık derecesinin düşünmeyi zorlaştırdığı ortaya
çıktı.

69.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Arabistan Yarımadası’nın güneydoğusunda yer alan
Birleşik Arap Emirlikleri, 1971 yılında kurulmuştur.

ماراتتأسست جنوبالواقعةالمتحدة،العربيةا
.١٩٧١سنةالعربية،الجزيرةشبهشرقي

جديدةدولةالعربيةالجزيرةشبهشرقيجنوبتقع
.١٩٧١سنةتأسست

ماراتتأسيستم وذلك١٩٧١سنةالمتحدةالعربيةا
.العربيةالجزيرةشبهمنالشرقيالجنوبيالجزءفي

ماراتُسست لتكون١٩٧١سنةالمتحدةالعربيةا
.العربيةالجزيرةشبهشرقيجنوباتحاديةدولة

شبهشرقيجنوبفيدولةتأسست١٩٧١سنةفي
ماراتسميتالعربيةالجزيرة .المتحدةالعربيةا

 Ülkeler arasında sanayileşme, madencilik ve
tarımsal üretim düzeyleri bakımından büyük
farklılıklar vardır. 

نتاجوالتعدينالتصنيع منكثيرايختلفالزراعيوا
.البلدانأهميةحيثمنخربلد

فاتأهم خت فيهيالكبيرةالبلدانبينالقائمةا
نتاجوالتعدينالتصنيع .الزراعيوا

نتاجوالمعادنالصناعةمستوياتإن الزراعيوا
.أهميتهاحسبخربلدمنمختلفة

فأهميةهناك خت فيكبيرةبمستوياتالبلدانبينل
.والمعادنوالصناعةالزراعة

فاتهناك التصنيعمستوياتحيثمنكبيرةاخت
نتاجوالتعدين .البلدانبينالزراعيوا

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

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)

 Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, 2050 yılının
gelmesiyle birlikte dünyadaki gıda üretiminin yüzde
60 oranında artması gerektiğini söylediler.

زيادةيجبإنهالعالميةالصحةمنظمةمسؤولوقال
غذيةإنتاجنسبة بحلولبالمائة٦٠بنسبةالعالمفيا
.٢٠٥٠عام

نموضرورةإلىالعالميةالصحةمنظمةمسؤولوأشار
نتاج عامفيالطلبلتلبيةبالمائة٦٠بنسبةالزراعيا
٢٠٥٠.

إنتاجنسبةإنالعالميةالصحةمنظمةخبراءقال
غذية .بالمائة٦٠بنسبةسترتفع٢٠٥٠عامفيا

علىالعالميةالصحةمنظمةفيالمسؤولونشدد
حتىبالمائة٦٠بنسبةالغذائيةالموادإنتاجضرورة

.٢٠٥٠العام

سيكونالعالمأنالعالميةالصحةمنظمةمسؤولوأفاد
.٢٠٥٠عامبالمائة٦٠بنسبةالغذاءإنتاجإلىبحاجة

 Bazı bakteri türleri, hayvanların mide ve
bağırsaklarında yaşamakta olup hayvanların
besinleri sindirmesine yardımcı olmaktadır.

الحيةالكائناتكلمعدةفيالبكترياأنواعبعضيعيش
.الطعامهضمفيوتسهلهاوأمعائها،

ومعدتها،الحيواناترئةفيالبكترياأنواعبعضيعيش
.الطعامهضمعلىالحيواناتالجراثيمهذهوتساعد

الحيواناتمعدةفيالبكترياأنواعبعضيعيش
.الطعامهضمفيوتساعدهاوأمعائها،

الحيةالكائناتمعدةفييعيشالجراثيمأنواعبعض
.الطعامطحنفيالجراثيمهذهوتساعدوأمعائها،

وأمعائها،الحيواناتمعدةفيالجراثيمبعضيعيش
طعمةهذههضمعمليةلتسهيل .ا

72.

A)

B)

C)

D)

E)

73.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.22



2019-YDT/AR

 Bilim insanları, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak
2100’den önce, okyanuslardaki mercan resiflerinin
parçalanmaya başlayabileceğini söyledi.

ّالعلماءقال تبدأقدالمحيطاتفيالمرجانيةالشعابإ
.المناختغيريسببهمانتيجة٢١٠٠عامقبلالتحللفي

ّالعلماءيقول إلىتؤديقدالمحيطاتفيالحموضةإ
تغيرنتيجة٢١٠٠عامقبلالمرجانيةالشعابتحلل

.المناخ

التحللفيتبدأقدالمرجانيةالطحالبإّنيقولونالعلماء
فيالمناختغيريسببهمانتيجة٢١٠٠سنةبعد

.المحيطات

ّالعلماءأعلن ستسببالمحيطاتفيالحموضةإ
٢١٠٠سنةبعدالمرجانيةالطحالبانقراض

.المناختغيرنتيجة

فيتبدأقدالمرجانيةالشعابإّنالعلماءيقول
نقراض ذوبانيسببهمانتيجة٢١٠٠عامقبلا

.المحيطاتفيالجليد

74.

A)

B)

C)

D)

E)

 Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin özellikle Hicaz,
Mısır, Sudan ve Irak’la ilgili bazı bölümleri Arapçaya
çevrildi.

ومصربالحجازجلبيأوليارحلةأجزاءبعضيتعلق
.العربيةاللغةإلىُرجمتولذاوالعراق،والسودان

اللغةإلىجلبيأوليارحلةأجزاءبعضترجمةتمت
ومصربالحجازتتعلقالتيتلكبخاصةالعربية،

.والعراقوالسودان

خاصةتتعلقالتيجلبي،أوليارحلةمنالفصول
ترجمتهاتمتقدوالعراق،والسودانومصربالحجاز

.العربيةاللغةإلى

إلىأخيراًتُرجمتالتيجلبي،أوليارحلةمنالفصول
ًتتناولالعربية،اللغة والسودانومصرالحجازمنك

.والعراق

جزاء والعراقوالسودانومصرالحجازتخصالتيا
.العربيةاللغةإلىترجمتهايجبجلبيأوليارحلةفي

75.

A)

B)

C)

D)

E)
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(I )كبرالجامعةهيإسطنبولجامعة قدما عرقوا وا

.نفسهاإسطنبولمدينةتاريخهووتاريخهاتركيافي

(II)ألفستيننحوسنوياإسطنبولجامعةفيوسيدرس

عليا،دراساتطالبألفعشرينجانبإلىطالب

فستةفيهاويعمل محمدأسس(III).إداريموظفآ

تعليمية،كمدرسةالبدايةفيإسطنبولجامعةالفاتح

(IV)تحويلالثانيالحميدعبدالعثمانيالسلطانوقرر

دار”اسمتحتأكبرتعليميمقرإلىالجامعة

١٩٢٣عامالتركيةالجمهوريةتأسيسوبعد(V)،“الفنون

نشاطهافياستمرتأتاتورككمالمصطفىيدعلى

تمحيث١٩٣٣عامحتىالفنونداراسمتحتالتعليمي

نها .إسطنبولجامعةاسمتحترسميةجامعةإع
I II III IV V

( I)وتاريخقصةاختراعلكل.(II)قصةتبدأالتصويروآلة

الصورةتصويراستطاعإذ(III).القدممنذاختراعها

الغربويعتبر(IV).معدنيةصحيفةفوقكيمياويةبمواد

سسوضعمنأولهوالهيثمابن آلةلظهورالعلميةا

بحاثالتجاربوتوالت(V).التصوير آلةوظهرتوا

.ذلكبعدالتصوير
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)شجارفيهاتكثرالغاباتبيئة غنيهواؤهاالضخمة،ا

وكسجين، إن(II).ومتنوعةكثيرةوحيواناتهابا

رضمنبقعةكلفيموجودةوالنباتاتالحيوانات ا

بيئةأما(III).البيئة:فيهتوجدالذيالمكانونسمي

ودرجة(IV).قليلةأمطارهاجافية،مناطقفهيالصحراء

وتعيش(V).ليومنخفضةنهارامرتفعةفيهاالحرارة

كالزواحفالحيواناتوبعضالصباريات،فيها

.والطيوروالحشرات
I II III IV V

(I)  بفضلتكونناجحاكاتباالفردليصبحطريقةأفضلإّن

نترنتعلىيتابعهموأن(II).الكتّابمنغيرهمنالتعلّم ا

فينجاحهمقصصعلىويتعّرفكتاباتهمويدرس

الكتّابيقّدمهاالتيالدوراتمتابعةيمكنكما(III).الكتابة

موسائلعلى ع جتماعيةا مر(IV).ا شأنهمنالذيا

زأن ّ أنيريدالذيالفردلدىالكتابيّةالمهاراتيع

الرفضمعالبنّاءالتعاملإّن (V).ناجحاكاتبايصبح

مورمنهووالنقد، .السياسيالكاتبلنجاحالضروريّةا

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.24
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( I)سنانتنظيفعمليةإن الصحيةالعاداتأهممنا

نسانعلىيجبالتي ثاتباعهاا يوميا،مراتث

(II)سنانوتسوس يُحتمل،مزعجألمفييتسببا

(III)مةصحةعلىللحفاظوذلك سنانوس وإزالةا

طعمةبقايا سنان،فيالمتبقيةا فرشاةوتُستخدم(IV)ا

سنان، سنانوخيطا معرفةويجب(V)لتنظيفها،ا

.اللثةتؤذياحتىصحيحبشكلاستعمالهماطريقة
I II III IV V

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.25
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YKS 3. OTURUM YABANCI DİL TESTİ (YDT)
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ARAPÇA TESTİ

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

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

ARAPÇA TESTİ

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




