T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI
(YDS)

ARAPÇA
(Sonbahar Dönemi)
13 EYLÜL 2015

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2015-YDS Sonbahar/ARAPÇA

ARAPÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

4.

1. - 6. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.
1.

. يفتشون الحقائب في الجمرك---- سمعت أن ث ّمة
A)

B)

موظفين

C) شرطي

رجال

D) مفتشون
E) شرطيا

DOĞRU CEVAP: A

5.

2.

6.
3.

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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10.

7. - 16. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.
7.

11.

كان جنكيزخان شخصية سياسية يرغب في أن يتعلم من
----  واستفادة من أصحاب الخبرة و،تجارب اخرين
.اطع
A)

8.

B)

ذو

C) ذوي

ذي

D) ذوون
E) ذوا

DOĞRU CEVAP: C
12.

9.

13.

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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14.

15.

16.

3

Diğer sayfaya geçiniz.
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17. - 21. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

20.

21.

17.

18.

19.

4

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

25.

26.

22.

23.

24.

5

Diğer sayfaya geçiniz.
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30.

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

31.

28.

32.

 ---في حين أن الرجل يبذل جهداً لكي يكون قريبا ً منمشاعره.
مشاعر النساء قوية لدرجة الجنون

)A

مشاعر المرأة قريبة منها بطبيعتها

)B

المشاعر السامية مشتركة بين الرجل

والمرأة )C

لدى الرجل حياة عاطفية مركبة

وعنيفة )D

يشارك الرجل المرأة في امتك غابة المشاعر

)E

DOĞRU CEVAP: B

Diğer sayfaya geçiniz.

6

29.
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33.

36.

34.

35.

7

Diğer sayfaya geçiniz.
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37. - 42. sorularda, verilen Arapça cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Arapça cümleyi bulunuz.

38.

37.

8

Diğer sayfaya geçiniz.
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39.

40.

9

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Esas itibarıyla tüketim, yerli üretime sürekli bir talep
yarattığı için halkın tüketim harcamalarındaki
azalma, üretim sektörlerine yönelik yatırım hacminin
de azalmasına yol açıyor.

انخفاض انفاق استهكي للشعب يؤدي بدوره إلى
انخفاض حجم استثمارات الموجهة للقطاعات انتاجية،
ن استهك بحد ذاته ،يولد الطلب المستمر على
المنتجات الوطنية.

)A

بسبب انخفاض حجم استثمارات الموجهة للقطاعات
انتاجية ،من المتوقع أن ينخفض انفاق استهكي
للشعب ويتقلص بشكل ملحوظ حجم الطلب المستمر على
المنتجات الوطنية.

)B

استهك ،في حد ذاته ،يولد الطلب المتجدد على المنتجات
الوطنية ،لذا يتوقع الخبراء أن يؤدي انخفاض انفاق
استهكي للشعب إلى انخفاض حجم استثمارات
الموجهة للقطاعات انتاجية.

)C

نظراً لكون انخفاض انفاق استهكي للشعب يكمن في
انخفاض حجم استثمارات الموجهة للقطاعات انتاجية،
فمن الصعب أن يولد استهك الموجود الطلب المتجدد
على المنتجات الوطنية.

)D

انخفاض انفاق استهكي للشعب له عقة وثيقة
بانخفاض حجم استثمارات الموجهة للقطاعات انتاجية،
نظراً إلى أن استهك ،في حد ذاته ،يولد الطلب المتجدد
على المنتجات الوطنية.

)E

41.

DOĞRU CEVAP: A

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. - 46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

44.

45.

43.
46.

11

Diğer sayfaya geçiniz.
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47. - 50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

49.

50.

47.

48.

12

Diğer sayfaya geçiniz.
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51. - 54. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

52.

53.

51.

54.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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55. - 58. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

56.

57.

55.
58.

14

Diğer sayfaya geçiniz.
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59. - 62. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

60.

61.

59.

62.

15

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

64.

أحمد:
 -كنت أعتقد أنك سافرت يوم أمس إلى الكويت.

63.

محمد:
 نعم ،ولكن أصبحت مضطراً إلى العودة من المطار.أحمد:
 لماذا ،هل فاتتك الطائرة؟محمد:
 ---- ،فوجئت في المطار بأن جواز سفري انتهت مدته.

)A

 ،كانت شركة الطيران ملتزمة بوعودها باستمرار.

)B

نعم ،كان هناك كثير من المعارف على متن

الطائرةC) .

لما وصلنا إلى الكويت لم يأت أحد لمقابلتنا مع

اسفD) .

 ،استعنت بشرطة المطار في هذا الشأن.

)E

DOĞRU CEVAP: A
65.

Diğer sayfaya geçiniz.
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66.

67.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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70.

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

إذا انقطع أحد موظفي الشركة بدون معذرة شرعية مدة ثثة
أشهر ُع «د مستقيً.
إذا غاب أحد العمال عن العمل لمدة ثثة أشهر فيغرم
غرامة مالية.

)A

إذا ما تعرض أحد موظفي الشركة لحادث مهني فالشركة
تتحمل معالجته.

)B

إذا قدم أحد الموظفين استقالته للمدير ف يمكن أن يعود
العمل إ بعد ثثة أشهر.
مهما بيّن الموظف معذرة شرعية فإن عدم الدوام إلى
لمدة ثثة أشهر أمر يقتضي إقصاءه.

إلى )C

العمل )D

إذا تأخر موظف عن العمل ثثة شهور دون أن يظهر
مبرراً معقوً يعتبر مستقيً.
71.

68.

)E

DOĞRU CEVAP: E
69.

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

74.

72.

75.

الرصاص واحد من أخطر العناصر على صحة اطفال ،إذ
إنه ،حتى في أقل التركيزات ،يدمر الجهاز العصبي لمن
يتعرض له من الصغار ،و .----إن هذا العدو الخطير يتربص
بنا في كثير من مكونات البيئة ،وهو يتجمع في أجسامنا،
ويداوم في عظامنا لمدة تصل إلى  ٢٠سنة.
يؤخر النمو ويؤثر على قدراتهم التحصيلية

)A

يقوي المناعة المكتسبة لدى اطفال

)B

يعتبر من أهم المضادات الحيوية الخاصة

بالصغار )C

يحسن الذاكرة وينشطها لدى الصغار

والكبار )D

يقوم بتخفيض كمية الطعام عند الضرورة

)E

DOĞRU CEVAP: A

Diğer sayfaya geçiniz.
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73.

2015-YDS Sonbahar/ARAPÇA
76. - 80. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

79.

76.

80.

( )Iربما لم يعرف تاريخ الشعر شخصا ً مفعما ً بالتمرد
وانطق مثل "آرثر رامبو" )II( .فقد انفجر في عصره
كالقنبلة الموقوتة ،لقد لمع في سماء الشعر الفرنسي كالشهاب
المارق )III( .ثم سرعان ما احترق مخلفا ً وراءه سراً يستعصي
على التفسير )IV( .لقد انفجر بالغضب العام ضد كل شيء،
بدءاً من أمه وقريته وانتها ًء بالعالم بأسره وبالمسيحية والتدين
التقليدي )V( .ن اضطرابات والمآسي التي يعيشها الشعراء
في صغرهم ،تترك آثارا فادحة في كبرهم.
E) V

D) IV

C) III

B) II

77.

A) I

DOĞRU CEVAP: E
78.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

20

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb.
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi,
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş,
anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç);
plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı ulaşım kartı
vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle
yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı
geçersiz sayılacaktır.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) binalarında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb.
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.
3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15
dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav
bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk
edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan
soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
15. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

