T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

YABANCI DİL BİLGİSİ

SEVİYE TESPİT SINAVI

(2021-YDS/2)

ARAPÇA
10 EKİM 2021

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.

2021-YDS/2/ARAPÇA

ARAPÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

اكتشف علماء اĈثار  ----في مقاطعة ”سيتشوان“
الصينية قناعا ذهبيا عمره ثĄثة آćف عام.
مجعدا )B

تشاؤما )A

ممزقا )D

حديثا )C

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

4.

يلجأ الطفل āحداث ضجة أو الصراخ بصوت عال لـ ----
خصوصا في وجود الغرباء أو أثناء التسوق.
منع

متصE) ĉ

إنقاص

القبول )B

اĂهتمام )D

إتمام
 ---النصف الثاني من القرن العشرين مكانة بارزة فيالتاريخ اāنساني بوصفه زمن تحقيق المعجزات.
يمكن )B

يوصل )A

يحتل )D

يفرغ )C

قبول
لفت

1.

النقد )A

النظر )C

المعاملة )E

5.

ُăعتبر التراث الحضاري المعماري وغيره على اختĄف
أنواعه  ----فخر لąمم واعتزازها ودلي Ąعلى عراقتها
وأصالتها.

يؤثر )E

معبر )B

مأوى )A

معبد )D

مبعث )C

2.

مسعى )E

المجموع الحيواني تسمية  ----اĆحياء الحيوانية
الموجودة في منطقة ما من العالم في فترة محددة من
الزمن.
توصل
تدل

إلى )B

تتطلع

على )D

تقبض
تطلق

6.

إلى )A

كانت هناك حركة  ----في اĆسعار Ćن اćتفاق على
تخفيض اāنتاج في اجتماع أوبك سيؤدي إلى خفض
إمدادات النفط.

على )C

على )E

تجاهلية )B

تقاربية )A

تصاعدية )D

تناسقية )C
تداخلية )E

Diğer sayfaya geçiniz.
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هناك دراسة علمية أثبتت أن دماغ العالم ”أينشتاين“
يختلف عن دماغ اāنسان العادي  ----بنية النسيج
العصبي.
من

حيث )B

بعد

بحيث )D

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

10.

 ---العلماء المسلمون في بناء الحضارة اāنسانيةوقدموا إلى العالم كنوزا ثمينة من المعارف في مختلف
الميادين من طب وصيدلة وفلك.

ما )A

بالتالي )C

من

أجل )E

أسهمت )B

يسهم )A

أسهم )D

تسهم )C

7.

يسهمون )E

إن السبب الرئيس  ----يدعو الناس للعمل عن بعد هو
حرصهم على البقاء بجانب أوćدهم رغم وجود الكثير
من السلبيات.
الذي )B

التي )A

)D

ما )C

من

11.

يُعد العلم واĆدب وجهين أساسيين لكل إنسان يرغب في
أن  ----في خدمة المجتمع وأهله ونفسه.

الĉئي )E

يمايز )B

يميز )A

تتمايز )D

يتميز )C

8.

تتميز )E

يتكون جسم الحيوان من عدد كبير من الخĄيا ----
يختلف شكلها من عضو Ĉخر عند الحيوان الواحد.
الĉئي )B

اللذان )A

الذي )D

الذين )C

12.

في الموسيقى اĆوربية تشكل نصف النغمة أصغر فاصل
 ---توفر الموسيقى العربية إمكانيات استخدام فواصلأصغر بكثير.

التي )E

بل )B

بينما )A

كما )D

بيد )C
حتى )E
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تذوب بعض المواد في الماء ،وبعضها  ć ----يذوب فيه
مثل الزيت.

16.

13.

تنعم ”مدغشقير“ ،وهي جزيرة تقع قبالة الساحل
الشرقي āفريقيا  ----ثروة بيئية متنوعة.

اċخرى )B

اĊخر )A

بـ )B

في )A

اċخريات )D

اĊخرون )C

إلى )D

من )C
على )E

اċخير )E

تحدث تغيّرات كثيرة على المادة في البيئة ،ومن هذه
التغيّرات ما هو بسيط يمكن التعبير  ----ببضع كلمات.
عنه )B

فيه )A

به )D

منه )C

14.

إليه )E

غالبا ما يتجنب اĆطباء وصف اĆدوية للرضيع وذلك
 ---لتأثيراتها الجانبية التي قد تضر بالرضيع.تجنبتين )B

تجنبتان )A

تجنبة )D

تجنبات )C
تجنبا )E

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

19.
الروحية )B

المهنية )A

النموذجية )D

اċصلية )C

يعود للمستعرب اČسباني الكبير ”ميغيل أسين بĉثيوس“
فضل اČشارة ċول مرة في الدراسات المعاصرة إلى أن
الكوميديا اČلهية لدانتي قد استندت ( ----)17التصورات
اČسĉمية الصرفة لمسألة المعاد والمعراج اČسĉمية،
فهو يرى ضمن عنايته الخاصة بالبحث عن اċصول،
ولعه بـ ( ----)18التأثيرات والمؤثرات ،أن الكوميديا
اČلهية لدانتي  Ăترجع إلى محاكاته أو تعامله مع أفكار
ومعتقدات أو أساطير ثقافته ( ----)19و Ăإلى مجرد
قدحه لزناد خياله الخĉق ،بل إلى تقليده لنماذج إسĉمية
صرفة للمعاد والمعراج وأخذه منها .وقد ( ----)20أسين
بĉثيوس على ذلك بأدلة نصية كثيرة ،تؤول في مجملها
إلى وقوفه على عدد كبير من اċشباه والنظائر بين
( ----)21تغنّى به دانتي في ملهاته وما تبلور في الثقافة
اČسĉمية من معتقدات وأساطير.

الجانبية )E

20.
استهل )B

استغاث )A

استقل )D

استخرج )C
استدل )E

21.
ما )B

التي )A

اللتين )D

اللذين )C

17.
عن )B

في )A

إلى )D

حتى )C

čن )E

َ

من )E

18.
تطور )B

تتبع )A

تفادي )D

تجاهل )C
ترنم )E
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22-26. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

24.
استخدمت )B

استخدموا )A

استخدمن )D

يستخدمون )C

يرجع تاريخ الصناعات التقليدية في الجزائر إلى العصور
القديمة أي إلى العصور البدائية اċولى ----)22( ،سكن
اČنسان الكهوف والمغارات وكان يعيش حياة بسيطة
يعتمد فيها ( ----)23الطبيعة اعتمادا كليا في مأكله
ومشربه ،حيث ُوجدت آثار في الجنوب الجزائري في
منطقة تُدعى الهوقار تدل على أن سكان هذه المناطق
( ----)24الطين والفخار لصنع أدواتهم المنزلية ،وما زالت
القبائل ( ----)25تسكن اċرياف في تلك المناطق تحتفظ
ببعض ( ----)26اċدوات وتصنعها وتستعملها.

يستخدمن )E

25.
čن )B

الذين )A

الذي )D

التي )C

َ

ما )E

22.
ċن )A

لكن )B
حيث )D
26.
هؤĂء )B

هذا )A

هذه )D

هاذان )C

من

حيث )C

مما )E

هاتين )E

23.
من )B

في )A

عن )D

إلى )C
على )E
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27-36. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

29.

 ć ،---يعرف تصنعا و ćمواربة ،بدون تكلف أومجاملة.
يتصرف بالناس على حسب عقولهم ومستوى مكانتهم

)A

Ăحظت منها أنها تعامل الناس بكل احترام وتبجيل

)B

التكلف والتصنع في الشعر موضوع مطروق منذ
العصور السالفة

)C

يساعد السفر في التعرف على الثقافات والعادات
واċشخاص في جميع أنحاء العالم

هو مجاهر برأيه ،يناقش اċمور السياسية وينتقدها
بحرية

)D

تعد الجامعات من أكثر اċماكن المليئة بالثقافات
واċفكار المختلفة والفريدة من نوعها

هناك من هو صريح في أقواله وهناك من هو مراء
ومداهن

)E

التنقل من بلد إلى آخر من أكثر الهوايات المفضلة لدى
الكثير من الشباب والبنات

 ،---ويمنحك فرصة لخوض تجربة جديدة وتذوقأطعمة محلية واكتشاف طرق الطبخ في البلدان اĆخرى.

30.

 ،---وتؤثر بذلك على التجارة العالمية.إن قناة السويس قد أثرت على حياة مصر السياسية
واĂقتصادية

)A

العالم ليس فيه قناة أخرى لها أهمية من جهة اĂتصال
البحرية

)B

)A

)B

)C

من أكثر الهوايات المفضلة عندي ،السفر وتذوق أطعمة
مختلفة وتعلم طريقة طبخها

)D

تعد إندونيسيا من أكثر البĉد التي يسافر إليها الناس من
جميع أنحاء العالم

)E

28.

 ،---حتى بات جسم اāنسان وكأنه سيارة ثمة قطعغيار لمعظم ما يتلف منها ،إ ćالدماغ.

كانت شركة قناة السويس في البداية شركة مصرية
فرنسية

)C

لطالما بشرنا الطب الحديث باتساع مجال نقل أو زرع
اċعضاء

)A

لقناة السويس أهمية دولية عظيمة فهي تقصر المسافة
بين الشرق والغرب

)D

لقد تطور الطب والتكنولوجيا وصار يمكننا تغيير كل
شيء تعطل

)B

موقع قناة السويس بين القنوات اċخرى في العالم
مختلف جدا

)E

هناك شائعات منتشرة في جميع أنحاء العالم تزعم أنه
يمكننا تغيير دماغنا

)C

دماغنا من اċعضاء التي يستحيل تغييرها أو زرعها
في جسمنا

)D

سيتمكن اċطباء من شفاء أمراض عديدة مثل
باركنسون ومرض ألزهايمر

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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33.

أوشكت خدمة اāنترنت أن تكون مجانية في كثير من
بقاع العالم.---- ،

 ،---وتحتوي هذه الجسيمات على تراب ورماد وقذائفبركانية.

لكن هناك تهديدات باĂحتكار تطل برأسها لتقول لهذه
المجانية وداعا

)A

تتنوع صور الثوران البركاني من مجرد تدفق هادئ
للحمم إلى انفجارات عنيفة

)A

ومع ذلك فإن اČنترنت اختراع يستفيد منه جميع الناس
على الكرة اċرضية

)B

النوع الشاسع لثوران البراكين ،خصوصا تلك الواقعة
في جزر هاواي ،هو تدفق الحمم

)B

وهي ليست هيئة أو مكانا جغرافيا محددا و Ăيقوم
شخص واحد بتشغيل الشبكة

)C

كما يتم التعرف على أنواع الحطام البركاني من خĉل
حجم جسيماتها

)C

ستصبح خدمة اČنترنت حدثا مهما وخدمة من الصعب
اĂستغناء عنها

)D

عندما تنفجر البراكين ،فإنها تقذف إلى الهواء جسيمات
صخرية

)D

مع أنه من الصعب وحتى من المستحيل تخيل الحياة
بدون هذه الخدمة القيمة

)E

وعندما تبرد الحمم فإنها تتصلب وتكون سطحا غير
مستو

)E

34.

قال باحثون إن أنف اāنسان يمكنه تمييز عشرة آćف
رائحة مختلفة.---- ،

الزيادة المطردة في قدرة الكمبيوتر التي شهدتها العقود
اĆخيرة من القرن المنصرم.---- ،

رغم أنهم يستندون في ذلك إلى استقرائهم نتائج تجارب
مختبرية

)A

تخيّب أمل كتّاب الخيال العلمي ،المتحدثين عن التطور

)A

ولذلك فإن أنف كلب يمكنه أن يميز أكثر من تريليون
رائحة

)B

هي السبب المباشر في تأخير الكثير من المخترعات
الحديثة في مجال الحاسبات

)B

وهو الرقم الذي يشار إليه على أنه الحد اċقصى
لقدراتنا على الشم

)C

وشارك فيها متطوعون قاموا بشم مجموعة كبيرة من
الروائح

)D

ولذا يمكننا القول إن تمييز الروائح عند البشر سيء جدا

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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)D

)E
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35.

37.

 الواقعة بجنوب إسبانيا اليوم وأهم،كانت مدينة غرناطة
 عاصمة لدولة،ثار التاريخية فيها هو قصر الحمراءĈا
.١٤٩٢-١٢٣٥ حمر بينĆبني ا

A)

،كلما تم تشخيص المرض مثل سرطان الثدي مبكرا
جĉزادت فرص الع

B)

كل النهارية يرتبط بانخفاض خطرċلتزام بأنماط اĂا
صابة بالسرطانČا

A) Bugün İspanya’nın güneyinde tarihi bir şehir olan ve
en önemli eseri el-Hamrâ Sarayı olan Granada,
1235-1492 yılları arasında Benî Ahmer Devleti’ne
başkentlik yapmıştır.

C)

بعض الناس يتناولون المكسرات ويشربون الشاي أو
القهوة بعد وجبة العشاء

D)

وينتظرون ساعتين بعد تناول السكريات أو النشويات
قبل النوم

B) el-Hamrâ Sarayı, bugün İspanya’nın güneyinde yer
alan ve 1235-1492 yılları arasında Benî Ahmer
Devleti’ne başkentlik yapmış olan Granada şehrinde
yer almaktadır.

E)

36.

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

شخاص الذين يتناولون وجبة طعامهمĆلقد تبين أن ا
المسائية قبل الساعة التاسعة قد انخفض لديهم خطر
.---- صابة بالسرطانāا

C) 1235-1492 yılları arasında İspanya’nın güneyinde
hüküm süren Benî Ahmer Devleti’ne başkentlik yapmış
olan Granada’nın en önemli tarihi yapısı, el-Hamrâ
Sarayı’dır.

مقارنة بمن يتناولون الطعام بعد الساعة العاشرة مساء
أو قريبا من وقت النوم

D) Bugün İspanya’nın güneyinde yer alan ve en önemli
tarihi eseri el-Hamrâ Sarayı olan Granada şehri,
1235-1492 yılları arasında Benî Ahmer Devleti’nin
başkentiydi.
E) Bugün İspanya’nın güneyinde yer alan ve 1235-1492
yılları arasında hüküm sürmüş olan Benî Ahmer
Devleti’ne başkentlik yapan Granada şehrinin en
önemli tarihi eseri, el-Hamrâ Sarayı'dır.

رضيةĆيصل معدل العواصف الرعدية على سطح الكرة ا
.---- ،إلى مئة عاصفة في كل ثانية
A)

 بد من توافر تيارات مح ّملةĂ لتتكون العاصفة الرعدية
ببخار الماء من السطح

B)

حيث تأخذ الحرارة والرطوبة من طبقات الجو السفلي
وتنقلها إلى طبقات الجو العليا

C)

نارة مدينة كبيرة طوال العامČ وهي طاقة هائلة تكفي

D)

والعواصف الرعدية تتواجد بكثرة في أمريكا الشمالية

E)

حاطةČوللتنبؤ بحالة الطقس بالنسبة لمكان معين يجب ا
التامة بالحالة الجوية في الوقت الراهن
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38.

40. Dünya Sağlık Örgütü mevcut ilaçlara direnç
gösteren 12 ölümcül mikrop türüyle mücadele etmek
için yeni antibiyotikler üretilmesi gerektiğini ifade
etti.

 وهو ثاني أكثر أنواع الشاي،خضرĆمن فوائد الشاي ا
 أنه يقلل خطر،سودĆانتشارا في العالم بعد الشاي ا
.صابة بأمراض الشرايين والقلبāا
A) Atardamar ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini
büyük ölçüde azaltan yeşil çay, kullanım açısından
dünyada siyah çaydan sonra gelir.
B) Dünyada siyah çaydan sonra en yaygın ikinci çay türü
olan yeşil çayın yararları arasında, atardamar ve kalp
hastalıklarına yakalanma riskini azaltmak vardır.
C) Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltma
bakımından siyah çaydan sonra dünyada ikinci sırada
yer alan yeşil çay, atardamar hastalıklarına da iyi gelir.
D) Dünyada kullanım bakımından ikinci sırada bulunan
yeşil çay, siyah çay gibi kalp ve atardamar
hastalıklarına yakalanma riskine karşı yararlıdır.
E) Dünyada siyah çaydan sonra en çok tüketilen çay türü
olan yeşil çayın yararları arasında, kalp ve atardamar
hastalıklarına yakalanma riskini azaltmak da vardır.

39.

خبراء الهولوغرام يعملون على تقنية جديدة تتيح للبشر
.التفاعل مع كائنات افتراضية كأنها تعيش معهم

A)

أفادت منظمة الصحة العالمية بضرورة إنتاج مضادات
 نوعا من الجراثيم١٢ حيوية جديدة من أجل مكافحة
.دوية الحاليةċالفتاكة التي تقاوم ا

B)

صرحت منظمة الصحة العالمية بضرورة العمل على
١٢ تصنيع مضادات حيوية جديدة من أجل مكافحة
.دوية الحاليةċنوعا من الجراثيم الفتاكة التي تؤثر في ا

C)

أفادت منظمة الصحة العالمية بضرورة استيراد
 نوعا١٢ المضادات الحيوية الجديدة من أجل مكافحة
.دوية الموجودةċمن الجراثيم الهدامة التي تقاوم ا

D)

دوية الموجودةċ نوعا من الجراثيم الفتاكة تقاوم ا١٢
لذلك أفادت منظمة الصحة العالمية بضرورة إنتاج
.مضادات حيوية جديدة من أجل مكافحة هذه الجراثيم

E)

صرحت منظمة الصحة العالمية بضرورة إنتاج مضاد
 نوعا من الجراثيم الهدامة التي١٢ حيوي جديد لمكافحة
.دوية الحاليةċتقاوم ا

A) Hologram uzmanlarının üzerinde çalıştıkları yeni bir
teknoloji, insanların sanal varlıklarla sanki onlarla
birlikte yaşıyorlarmış gibi etkileşim kurmalarını
sağlıyor.
B) Hologram uzmanları, insanların sanal varlıklarla sanki
onlarla birlikte yaşıyorlarmış gibi etkileşim kurmalarını
sağlayan yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar.
C) İnsanların sanal varlıklarla sanki onlarla birlikte
yaşıyorlarmış gibi etkileşim kurmalarını sağlayan
teknoloji üzerinde çalışan uzmanlar yeni bir hologram
geliştirdiler.
D) Hologram uzmanları, insanların sanal varlıklarla
birlikte yaşamalarını ve onlarla etkileşim kurmalarını
sağlayan yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar.
E) Uzmanlar, insanların sanal varlıklarla sanki onlarla
birlikte yaşıyorlarmışçasına etkileşim kurmalarını
sağlayan yeni bir hologram teknolojisi üzerinde
çalışıyorlar.

9

Diğer sayfaya geçiniz.

2021-YDS/2/ARAPÇA

42. NASA uydularından biri, Amazon yağmur
ormanlarında devam eden yangınların atmosfere
korkutucu bir şekilde karbondioksit saldığını
gösterdi.

أظهرت اċقمار الصناعية في ناسا أن استمرار الحرائق
في غابات اċمازون المطيرة تطلق في الغĉف الجوي
ثاني أوكسيد الكربون بشكل مرعب.

)A

أظهر أحد أقمار ناسا إطĉق الحرائق في غابات
اċمازون المطيرة غاز ثاني أوكسيد الكربون في
الفضاء الخارجي بشكل مستمر.

)B

أظهر أحد أقمار ناسا أن الحرائق المستمرة في غابات
اċمازون المطيرة أطلقت في الغĉف الجوي ثاني
أوكسيد الكربون بشكل مخيف.

)C

أظهر أحد أقمار ناسا اندĂع الحرائق بشكل مستمر في
غابات اċمازون المطيرة وكيفية إطĉقها لغاز ثاني
أوكسيد الكربون في الغĉف الجوي.

)D

ظهر انبعاث مخيف لغاز ثاني أوكسيد الكربون نتيجة
اندĂع حرائق مستمرة في غابات اċمازون المطيرة
والتي صورها أحد اċقمار الصناعية في ناسا.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.

41. En popüler doğal sağlık ürünlerinden biri olan elma
sirkesinin diş fırçalarını sterilize etmek, şeker
hastalığını tedavi etmek ve bel bölgesini inceltmek
gibi hemen hemen her şeyi yapabildiği iddia
edilmektedir.

خل التفاح الذي هو أحد أشهر المنتجات الصحية
الطبيعية يزعم أنه يفعل كل شيء تقريبا مثل تعقيم فرش
اċسنان وعĉج مرض السكري وتقليص محيط
الخصر.
خل التفاح أحد المنتجات الصحية الطبيعية اċكثر
استخداما ويزعم أنه يمكن أن يفعل أي شيء تقريبا بما
في ذلك تنظيف فرش اċسنان وعĉج مرض السكري
وتقليل محيط الخصر.
خل التفاح الذي يزعم أنه يفعل كل شيء تقريبا مثل
تعقيم فرش اċسنان وعĉج مرض السكري وتقليص
محيط الخصر يزداد استخدامه يوما بعد يوم.
تزداد شعبية خل التفاح يوما بعد يوم والذي يزعم أنه
يفعل كل شيء تقريبا مثل تعقيم فرش اċسنان وعĉج
مرض السكري وتقليل محيط الخصر.
خل التفاح الذي هو أحد أشهر المنتجات الموجودة في
اċسواق يزعم أنه يفعل كل شيء تقريبا مثل تعقيم فرش
اċسنان ومنع إصابة مرض السكري وتقليص محيط
الخصر.

10

)A

)B

)C

)D

)E

2021-YDS/2/ARAPÇA

44.

أي العبارات أدناه صحيح حسب القطعة؟
كانت أول رحلة لماجĉن إلى بĉد الهند.

)A

كان ماجĉن ،و Ăشك ،إسباني اċصل.

)B

كان يعمل تحت خدمة ماجĉن نواب الملك.

)C

عاد ماجĉن من اċرجنتين ومعه أنواع من التوابل.

)D

لم يشارك ماجĉن في أي حملة عسكرية.

)E

”فرديناند ماجĉن“ بحار برتغالي ،ولد شمالي البرتغال
وعمل في خدمة البĉط الملكي في حداثة سنه .كانت أولى
رحĉته تحت إمرة أحد نواب الملك ،والتي توجهت إلى
الهند .عمل ماجĉن في الفترة الواقعة ما بين -١٥٠٩
 ١٥١١في اċسطول البرتغالي الذي قام باحتĉل مملكة
ملقا ،جنوب شرقي آسيا .وفي عام  ١٥١٣شارك في
حملة عسكرية على المغرب .نزل ماجĉن في عام
ċ ،١٥١٧سباب خاصة ،عن جنسيته البرتغالية ووضع
نفسه في خدمة الملك شارل الخامس ،إمبراطور إسبانيا.
كلّفه اČمبراطور اكتشاف بعض المناطق الغنية بالتوابل.
قام ماجĉن سنة  ١٥١٩برحلته التي استغرقت سنتين،
مكون من خمس سفن وب ّحارة يقدďر
على رأس أسطول ّ
عددهم بأكثر من  ٢٥٠ب ّحارا .اتجه ماجĉن جنوبا في
مياه اċطلسي وساير سواحل البرازيل الشرقية إلى أن
وصل جنوبي اċرجنتين سنة .١٥٢٠

45.

ماذا فعل ماجĄن حسب النص أعĄه؟
تجرد عن الجنسية اČسبانية ċسباب عائلية.

)A

اعتزل خدمة ملك وأخذ يعمل عند ملك آخر.

)B

وصل إلى البرازيل بعد رحلة استغرقت سنة.

)C

توجه إلى جنوب إفريقيا ومن ثم إلى الهند.

)D

قام باكتشاف مملكة ملقا الواقعة شمال آسيا.

)E

فضل البرتغال على إسبانيا في اĂكتشافات الجغرافية

)A

دور ماجĉن في اكتشاف البĉد اĊسيوية

)B

معلومات عن سيرة حياة ماجĉن

)C

انتصارات ماجĉن العسكرية في القرن الـ ١٦

)D

الصفات التي تميز بها ماجĉن خĉل رحĉته

)E

43.

ماذا فعل ماجĄن في أوائل شبابه؟

46.

ماذا يمكن أن نسمي عنوان المقال أعĄه؟

Diğer sayfaya geçiniz.

43-46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

كان النائب اĐول لملك البرتغال.

)A

ترك الدراسة فأقبل على المĉحة البحرية.

)B

عمل ربانا في السفن التجارية.

)C

قام بتكوين أسطول بحري كبير.

)D

زاول عم ĉما في القصر الملكي.

)E

11

2021-YDS/2/ARAPÇA

48.

أي عبارة أدناه تĄئم ما تم ذكره في القطعة؟
كان مؤسسو الرابطة مختلفين في اČنتاج.

)A

لم يكن للرابطة نظام ومبادئ وأهداف.

)B

كان نصف الكّĎاب المؤسسين من بĉد الشام.

)C

اċديب جبران هو الذي اقترح إنشاء الرابطة.

)D

تميز الكّĎاب بعباراتهم البالغة الزخرفة.

)E

أسس عدد من المهاجرين من بĉد الشام إلى أمريكا ،في
سنة  ١٩٢٠جمعية سموها ”الرابطة القلمية“ ،وكانوا في
البداية ثمانية كتّاب ثم انضم إليهم كاتبان آخران ليصبحوا
عشرة .وضعوا خطوطا عريضة لعمل الرابطة الوليدة
ورسموا لها أهدافا ومبادئ .لقد ارتأى الكتّاب أن يطلقوا
على كل عضو منهم لقب ”عامل“ إج Ăĉللعمل والسعي
في حياة اČنسان واختاروا جبران خليل جبران رئيسا لهم
وسموه عميد الرابطة .كان أعضاء الرابطة متفاوتين في
مستوى اČبداع ومقدار اČنتاج ،ولكنهم متقاربون في
الميول واċذواق ومتفقون في التطلعات واċهداف .وكان
هاجسهم اċول في قانون الرابطة التجديد الحقيقي
والخروج من فلك التقليد واجترار الماضي ،ليكون اċدب
صورة للنفس ومرآة للحياة ،بعيدا عن الطنين اللفظي
والزخرف اċسلوبي .وقاموا بإصدار مجلة باسم
”مجموعة الرابطة“ سنة  ،١٩٢١وكان صدور هذه
س َرت شعلتها في ربوع المهاجر
المجلة تتويجا لجهودهمَ ،
اĐمريكية وامتدت إلى ربوع الوطن.

49.

حسب القطعة ،إن أعضاء الرابطة .----
اتفقوا في اċهداف وإن كان إبداعهم متباينا

)A

لم تتجاوز جهودهم نشر قصص قصيرة

)B

امتزجوا بالثقافة اċمريكية ونسوا وطنهم

)C

كانوا في اċغلب أدباء مسيحيين

)D

هم أول من وطؤوا العالم الجديد

)E

ما زالت تصدر في يومنا الحاضر في أمريكا.

)A

توقفت ،بعد صدورها ،عن النشر ċسباب مادية.

)B

كانت تتناول قضايا سياسية إلى جانب مواضيع أدبية.

)C

لم تلق أي اهتمام من قبل اċوساط المثقفة.

)D

كان لها صدى في أمريكا ومن ثم في الوطن العربي.

)E

47.

ما أهم ميزة للرابطة القلمية؟

50.

ماذا يمكن أن نقول عن المجلة التي أصدرتها الرابطة؟

Diğer sayfaya geçiniz.

47-50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

إصدار مجĉت وكتب ليحصلوا بها على معيشتهم.

)A

التقريب بين المجتمعين العربي واċمريكي.

)B

اĂلتزام بالماضي والتقيد بكل وجوهه.

)C

التخلص من قيود الماضي والتقاليد الجافة.

)D

تعليم اللغة العربية ونشرها في أمريكا.

)E
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كيف نفهم أن بدايات المسرح العربي منقولة عن الغرب؟
ċن المسرحيات الغربية كانت متطورة منذ الثĉثينات
من القرن الماضي.

)A

ċن المسرحيات العربية لم تنشأ أبدا حتى في بداية
الثمانينات من القرن الماضي.

)B

بسبب اعتمادهم على ترجمة المسرحيات الغربية في
البداية.

)C

بسبب تأخر المؤلفين العرب عن تطوير المسرحيات
العربية.

)D

Đن أحداث المسرحيات العربية كانت و Ăتزال بعيدة
جدا عن الواقع اĂجتماعي.

)E

52.

كانت بدايات المسرح الحديث منقولة عن المسرح
الغربي ،فقد وجب على العرب أن يترجموا نصوصه
ċنها عماد أي عرض مسرحي .وتوالت ترجمات
المسرحيات عند ال ِفرق المسرحية وخاصة في مصر
وسوريا وكانت لهم طرائق طريفة في الترجمة فهم
يحذفون مشاهد وشخصيات ،وما يفعلون ذلك إ Ăلتقوم
المسرحية المترجمة بأمرين :أولهما أن تتناسب مع
أهدافهم الفكرية والتربوية؛ وثانيهما أن تعينهم الترجمات
على إدخال الغناء؛ فالغناء كان الوسيلة اċساسية في إقناع
الجمهور بهذا الفن الطارئ الذي لم يعرفوه من قبل .وكما
كانت المسرحيات المترجمة في عقد ثĉثينات القرن
العشرين وما بعده حتى أواسط الستينات تمتاز بنصاعة
اċسلوب وجزالته ،كانت المسرحيات العربية المؤلفة
تمتاز لغتها بالصفات ذاتها .لكن اĂندفاع نحو ترجمة
المسرح اċجنبي ،جعل المترجمين منذ تسعينات القرن
العشرين يفقدون التأني في الترجمة ،وإذا بأساليبهم
تضطرب وتفقد صفاءها وتنحاز بالواقعية إلى الخلل
الفني والفكري؛ فكثير من المعاني تضيع ويفقد القارئ
منطقية تتابع اĐحداث.

53.

ماذا نستنتج من المسرحيات العربية المؤلفة في
الثĄثينات حتى أواسط الستينات؟
لم تكن مشابهة للمسرحيات الغربية من حيث نصاعة
اللغة والدراما.

)A

قد فقدت صفاءها اللغوي وانحازت إلى الواقعية وفيها
خلل فني.

)B

مالت إلى التعقيد في اċداء والمبالغة في اČجراء
المسرحي.

)C

كانت تمتاز بالصفات التي تتميز بها المسرحيات
المترجمة إلى العربية.

)D

كانت ضعيفة وركيكة وخالية من الغناء والمضمون
اċخĉقي والتربوي.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.

51-54. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

لماذا اضطر المؤلفون إلى الحذف واđضافة في
المشاهد المسرحية؟
ċن بداية المسرح العربي منقولة عن المسرح الغربي.

)A

من أجل تطابق النص المَ Ďرجم مع النص اċساسي.

)B

ċن المسرحيات الغربية كانت بعيدة عن الفصاحة.

)C

ċنها كانت بعيدة عن نصاعة اċسلوب وجزالته.

)D

لكي تتناسب مع اċبعاد الفكرية والتربوية والفنية لديهم.

)E
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54.

ماذا يمكن أن نقول بعد قراءة النص؟

Diğer sayfaya geçiniz.

النصوص المسرحية المترجمة كانت مليئة بالعيوب
واĂضطراب اللغوي منذ بداية ترجمة المسرحيات
الغربية.

)A

إدخال الغناء إلى النصوص المسرحية المترجمة كان
يستهدف إقناع الجمهور بهذا الفن الطارئ.

)B

إن المترجمين كانوا يملؤون النصوص المترجمة
باċلفاظ اللغوية غير المتجانسة.

)C

النصوص المسرحية المترجمة للعربية كانت مطابقة
للنصوص اċصلية مطابقة تامة.

)D

لم يكونوا مبدعين في ترجمة النصوص المسرحية لذلك
كانوا يميلون للحذف واČضافة.

)E
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ما هي الكلمة التي يمكن أن تحل محل كلمة ”امتزجت“
التي تحتها خط في النص؟
اندمجت )A
انشطرت )B
انشقت )D

55-58. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

56.

صقلية تاريخ حافل بالثقافة والفن ،احتلها الرومان ثĉثة
قرون ،ثم فتحها العرب ،وظلوا بها مدة تقارب قرنين،
تركوا خĉلها كثيرا من عاداتهم وتقاليدهم ،كما تركوا
ألفاظا عربية امتزجت باللغتين الصقلية واČيطالية حتى
أصبحت من مفردات الحياة اليومية ،و Ăتزال مدن
وأماكن كثيرة في صقلية تحمل أسماء عربية ،واċمر
الذي يثير اĂنتباه أكثر في معالم وآثار جزيرة صقلية ،هو
اĂحتفاء بالتاريخ اČسĉمي .ولعل شارع العطارين الذي
يبدو أنه تخوم المدينة العتيقة من أبرز الشوارع العربية
باسمه وطابعه .ويؤكد الباعة أن الحشائش التي يستعملها
السكان الصقليون للتداوي عوضا عن الذهاب إلى
الصيدليات متأصل في الجزيرة منذ قدوم العرب إليها.
ويبدو اċثر اللغوي العربي واضحا في اللهجة الصقلية،
وفي العديد من اċلفاظ العربية التي دخلت نسيج اللهجة
الصقلية وانتقلت إلى اČيطالية وهي في معظمها تشير إلى
المجال الزراعي واċدوات المتعلقة بالمزارع .كما يدين
الصقليون للعرب بزراعة الحمضيات كالبرتقال
والليمون ،فقد دخلت هذه المزروعات منذ سيطرة العرب
على الجزيرة.

انقسمت )C
انفصلت )E

57.

ماذا نستطيع أن نقول بعد قراءة النص؟
إن تاريخ جزيرة صقلية حافل بالثقافة والفن واċدب
العربي فقط.

)A

إن اċثر اللغوي العربي لم يكن واضحا في اللهجة
الصقلية خĉل فترة تواجد العرب في الجزيرة.

)B

إن هناك عددا من اċماكن التي تحمل أسماء عربية في
جزيرة صقلية حتى يومنا هذا.

)C

لقد تأثر العرب من سكان جزيرة صقلية بزراعة
الحمضيات كالبرتقال والليمون.

)D

 Ăيمكن مĉحظة أي من المفردات العربية في اللغتين
الصقلية واČيطالية.

)E

55.

نفهم من النص أن الحشائش التي يستعملها الصقليون
للتداوي قد تأصلت في جزيرة صقلية منذ قدوم العرب
إليها .----

Diğer sayfaya geçiniz.

ċن اċثر اللغوي العربي واضح في لهجة الصقليين

)A

ċن الصقليين يدينون للعرب بزراعة بعض
المزروعات

)B

ċن تخوم المدينة العتيقة ذات طابع عربي في معظم
جوانبها

)C

ċن الباعة في شارع العطارين يؤكدون هذا اċمر

)D

ċن الصقليين يستخدمونها للتداوي عوضا عن الذهاب
إلى الصيدليات

)E
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58.

بعد قراءة النص يمكن القول إن .----

Diğer sayfaya geçiniz.

العرب فتحوا جزيرة صقلية وظلوا فيها مدة تجاوزت
ألفي سنة على اċقل وتركوا فيها الكثير من عاداتهم

)A

اċسماء العربية لبعض اċماكن الموجودة في جزيرة
صقلية دخلت إليها عن طريق اللغة اČيطالية

)B

العرب قد تعلموا من الصقليين كيفية استخدام بعض
الحشائش للمعالجة بد Ăمن الذهاب إلى الصيدليات

)C

بعض الفواكه الموجودة في البلدان العربية مثل البرتقال
والليمون قد جاء بها العرب من صقلية

)D

الكثير من المفردات العربية التي دخلت اللهجة الصقلية
تشير إلى المجال الزراعي واċدوات المتعلقة به

)E
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لماذا ُăعتبر تاج محل من أعظم وأشهر اĈثار اāسĄمية
في الهند؟
ċن هذه المنشآت أقيمت تخليدا لزوجة اČمبراطور شاه )A
جهان.
ċن المهندسين الذين أشرفوا على بنائه كانوا من الدول
اČسĉمية.

)B

ċن بناءه يبرز فن العمارة اČسĉمية ويجسد علم
الزخرفة اČسĉمية.

)C

ċن البناء يضم مسجدا ضخما فيه حدائق وبرك الماء
الجميلة.

)D

ċنه أضخم مبنى في الهند و Ăمثيل له في الضخامة
بكافة الدول.

)E

أي خيار من الخيارات التالية يمكن أن يحل محل كلمة
”أساطين“ التي تحتها خط؟
مقاولين )A
أباطرة )B
خبراء )D

59-62. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

يُعتبر تاج محل من أهم المنشآت المعمارية التي أنشأها
اČمبراطور ”شاه جهان“ في أكرا وذلك تخليدا لزوجته.
و Ăشك بأن تاج محل يُعتبر بحق أعظم وأشهر اĊثار
اČسĉمية ،حتى لُقب بألمع جوهرة في تاريخ العمارة
عرف هذا البناء بلؤلؤة العمارة اČسĉمية،
بالهند .كما ُ
وفي نظر بعض النقاد والباحثين يُعتبر مثا Ăلحدائق
الجنة ،وتجسيدا لعلم الزخرفة اČسĉمية .وقد أشرف شاه
جهان بنفسه على بناء المكان الذي ض ّم رفات الزوجين
وقد استعان شاه جهان بنخبة من المهندسين الذين حضروا
من أواسط آسيا (الهند وإيران وتركيا) لوضع تصميم
مكتمل  Ăيحتاج معه إلى تعديل أو حذف أو إضافة شأنه
شأن العمائر الهندية المغولية ،واشترك فيه أساطين البناء
من المرصعين والخطاطين الذين حضروا أيضا من الهند
وإيران وتركيا .استغرق تشييد هذا المبنى من المقام إلى
المسجد والمآذن وردهة اĂستقبال وغرف الخدمة
والحدائق وبرك الماء والجدران والبوابات مدة  ٢٢عاما.
يُعتبر تاج محل من أجمل التحف الغالية من الوجهة
الفنية ،كما يُعتبر من أجمل الĒلئ الثمينة من الناحية
المعمارية ــ خاصة إذا ما أخذ بعين اĂعتبار اċماكن
والمسطحات الضخمة التي كانت تُخصص Čقامة هذه
المباني ــ ومن حسن التنسيق والتخطيط وجمال الطبيعة
وتنميق الحدائق ،مما أضفى على هذا المبنى سحرا
وجما.Ă

60.

عčال )C

ّ

منسقين )E

61.

ب َم يتصف تاج محل من حيث التصميم؟
غير مشابه للتصاميم الهندية المغولية المتكاملة.

)A

تصميم كامل  Ăيحتاج إلى إضافة أو حذف.

)B

بُني على غرار المعابد الهندية الضخمة.

)C

استغرق بناؤه مدة طويلة أكثر من عشرين عاما.

)D

أجمل المعابد الموجودة في كافة أنحاء الهند والدول
اċخرى.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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62.

ماذا يمكن أن نستنتج من النص؟

Diğer sayfaya geçiniz.

تاج محل  Ăيضاهي المعابد اċخرى الموجودة في الهند
من الناحية الفنية.

)A

إن المهندسين الذين أشرفوا على بنائه وضعوا تصميما
مشابها لتصميم المعابد الهندية.

)B

إن اċحواض الموجودة في المبنى تعتبر مثاċ Ăحواض
الجنة من حيث التصميم.

)C

تاج محل معبد من المعابد الهندية التي أنشئت على
غرار المعابد الهندوسية.

)D

تاج محل من أجمل المعالم المعمارية من حيث التخطيط
والتنسيق والمكونات.

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

64.

أحمد:
– قرأت في كتاب التاريخ أن المجتمع العربي اتسم في
أواخر الحكم العثماني بالقلق وعدم اćستقرار
والتدهور في مختلف نواحي الحياة.

سعاد:
– ----

سمير:
– أنا Ćول مرة أسمع هذا.

أحمد:
– إذا طلب منك أحد المسافرين الجالسين بأحد المقاعد
المركزية مبادلته بمقعدك فما عليك سوى قول ”.“ć

أحمد:
– ----

سعاد:
– أنت على حق ،ويوجد الكثير من المواقع التي تنصح
المسافر بأن يرفض بكل أدب هذا الطلب.

سمير:
– هل يمكنك أن تخبرني بالمزيد عنها؟

أحمد:
– نعم ،أعرف هذه المواقع ،وتنصح الشخص بأن
يفسر للطرف اĈخر أنه يفضل المكوث بمقعده الذي
اختاره منذ البداية.

أحمد:
– بالطبع ،طبقتا الحكام والتجار تقاسمتا السلطة
والحكم والمال والجاه ،والطبقة الثالثة كانت من عامة
الشعب ،تغلغلت في ثناياها أوجاع الفقر والظلم
والحرمان.
وقد انهار المجتمع العربي.

)A

كانت فترة سيئة جدا من ناحية هذا المجتمع.

)B

وبرزت فيه ثĉث طبقات.

)C

أنا أيضا لم أكن أعرف من قبل.

)D

هذا كل ما أعرفه يا صديقي.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.

63.

 Ăتبالي بطلبات الناس التي  Ăتنتهي والتي تبدأ بسؤال
”هل بإمكاني الذهاب...؟“.

)A

تبديل المقعد المخصص لك في الطائرة مع أحد
المسافرين أمر خطير ينبغي علينا اĂبتعاد عنه.

)B

إذا سئل المسافر عن سبب رفضه يجب أن يجيب
ببساطة ”ċن هذا هو المقعد المخصص لي“.

)C

في معظم اċوقات أطلب من أحد المسافرين أن يغير
مقعده معي ċشعر بالمزيد من الراحة والهدوء.

)D

بعض المسافرين  Ăيجد أي حرج بأن يطلب منك تغيير
مقعده معك حتى يشعر بالمزيد من الراحة.

)E
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66.

العالم الكندي:
– لقد اكتشفنا مستخلصات من فاكهة ”كامو كامو“
منعت حدوث السمنة في فئران أطعمت بغذاء غني
بالسكريات والدهون.

65.

خالد:
– لقد اكتشف العلماء طريقة ثورية لعĄج أمراض
وراثية لدى حيوانات حية وبالغة عبر تعديل الحمض
النووي بدقة متناهية.

طبيب التغذية:
– ----

رياض:
– ----

العالم الكندي:
– هذه التركيبة هي التي دفعتنا لدراسة دور الثمرة في
الحد من السمنة.

خالد:
– لقد تمكن علماء في معهد للتقنية Ćول مرة من عĄج
فئران من مرض نادر وخطير للكبد ناتج عن تشوهات
جينية ،وذلك عن طريق تعديل جينوم داخل الخريطة
الجينية للحيوان الحي البالغ.

طبيب التغذية:
– أعتقد أن هذه الفاكهة تتسم بتركيبة كيميائية فريدة،
فهي أيضا غنية بفيتامين (سي).
هذا يعني أن هذا المستخلص الموجود في هذه الفاكهة له
دور في مكافحة البدانة وأمراض التمثيل الغذائي.

)A

فقد أطعم الباحثون مجموعتين من الفئران بأغذية غنية
بالسكريات والدهون على مدى ثمانية أسابيع.

)B

أعطيت مجموعة من الفئران مستخلصات هذه الفاكهة
يوميا ولوحظت التغيرات التي طرأت عليها.

)C

فقد أيد الباحثون في الجامعات ومراكز عĉج القلب هذه
التجربة وقارنوا هذه الفاكهة بأنواع مختلفة من الفواكه.

)D

وفي نهاية هذه التجربة ربما زاد وزن الفئران التي
تناولت الفاكهة بنسبة أقل من الفئران اċخرى.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.

رياض:
– هذا عمل رائع جدا ويستحق التقدير من قبل جميع
دول العالم.
سمعت بهذا الخبر منذ أيام ولم أهتم به.

)A

ولكن هل هناك من يقدر هذا اĂكتشاف؟

)B

يا إلهي! ولكن كيف قاموا بهذا العمل؟

)C

وهل قاموا بتجارب أخرى على اČنسان؟

)D

أنا  Ăأصدق أذناي يا له من خبر رائع!
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68-71. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

للفقر دور كبير في انتشار الفوضى اćجتماعية وكثرة
الجرائم والسرقات إلى حد بعيد.
من المحتمل أن يعصم الفقر كثرة الجرائم ضد البشرية )A
والسرقات.
 Ăيمكن أن نقول إن الفقر يلعب دورا رئيسيا في كثرة
الجرائم وازدياد السرقات على المدى الطويل.

)B

يلعب الفقر دورا هاما في تفشي المشاكل اĂجتماعية
وازدياد الجرائم والسرقات بشكل واضح.

)C

ليس للفقر دور هام في تفشي الجرائم والسرقات حسب
الجداول اČحصائية.

)D

الفقر والفوضى من اċسباب التي تؤدي إلى الجرائم
والسرقات ولكن لهما أثر قليل في تحريف المجتمع.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.

67.

باسم:
– علمت أنك كنت مريضة وكدت أن تعتذري عن
الحضور.

68.

أحĉم:
– نعم ،كنت مريضة ،أصبت باāنفلونزا بسبب التكييف
Ćنه شغال باستمرار في كل مكان.
باسم:
– وكيف تمكنت من الحضور اليوم؟
أحĉم:
– ----
لقد تغير الطقس علي ،حتى أنه كان لدي لقاء فاعتذرت
عن الحضور.

)A

أنا أحب العمل ،لكن أهم شيء في الحياة هو صحة
اČنسان كما تعرف.

)B

لقد شعرت بأن حالتي أصبحت جيدة نوعا ما فحضرت
الحفل.

)C

حققت نجاحا كبيرا  Ăيصح التنازل عنه فأعتذر ċنني
 Ăأستطيع الحضور.

)D

ي
تذكرت أصدقائي وذكريات الحفĉت التي أثرت ف ّ
وفي شخصيتي وتكويني.

)E
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كشفت البعثة اĆثرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض
منسوب المياه الجوفية في معبد ”كوم أمبو“ بجنوب
مصر عن تمثال مصنوع من الحجر الرملي لـ ”أبو
الهول“.
)A
اكتشف في جنوب مصر معبد ”كوم أمبو“ من قبل
البعثة اċثرية المصرية التي تعمل في مشروع تخفيض
منسوب المياه الجوفية ،كما اكتشف تمثال مصنوع من
الرمل لـ ”أبو الهول“.
اكتشف هيكل من الحجر الرملي لـ ”أبو الهول“ في
جنوب مصر في معبد ”كوم أمبو“ من قبل البعثة
اċثرية المصرية التي تعمل في مشروع تخفيض
منسوب المياه الجوفية.

)B

ساهم تخفيض منسوب المياه الجوفية في معبد لـ ”أبو
الهول“ في اكتشاف بعض اĊثار الموجودة في جنوب
مصر في ”كوم أمبو“ والتي تتميز بأنها منطقة حجرية
رملية.

)C

يعد ”كوم أمبو“ من أهم المشاريع التي تشارك فيها
البعثات ،خاصة البعثة اċثرية المصرية التي كشفت من
قبل العديد من اĊثار ومنها الهيكل المصنوع لـ ”أبو
الهول“.

)D

الهياكل الرملية إحدى أهم اĂكتشافات التي عثر عليها
مشروع معبد ”كوم أمبو“ الذي يوجد في منطقة
الجنوب المصري حيث ترتفع نسبة المياه الجوفية فيه.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.

71.

69.

يأمل الباحثون أن يتوصلوا إلى كيفية تأقلم الكائنات
الدقيقة التي توجد في اĆنهار الجليدية مع اĆحوال
البيئية القاسية.
تعيش الكائنات الحية الدقيقة في اċنهار الجليدية وهي
تتكيف مع اċحوال الجوية القاسية حسب ما توصل إليه
الباحثون.

)A

شغل موضوع تكيف اċحياء الدقيقة التي تعيش مع
أجواء قاسية في اċنهار المتجمدة الباحثين الراجين
التوصل إلى سبب ذلك.

)B

يعيش الباحثون في أحوال بيئية قاسية من أجل التوصل
إلى كيفية تأقلم الكائنات الدقيقة التي تعيش في اċنهار
الجليدية.

)C

اċنهار الجليدية أحد نتائج اċجواء البيئية القاسية
ويحاول الباحثون التأقلم مع هذه اċجواء للتوصل إلى
الكائنات الدقيقة التي تعيش فيها.

)D

اċحوال البيئية القاسية هي مكان معد لتكيف الحيوانات
الدقيقة مع اċجواء القاسية وهذا أمر بدهي بالنسبة لما
توصل إليه الباحثون.

)E

ربما نكون اĈن أكثر تطورا من الحضارات السابقة ،لكن
هذا  ćيجعلنا محصنين من الزوال.
)A
لعلنا اليوم في مستوى أعلى حضاريا ،مقارنة بمن
سبقنا ،إ Ăأن هذا  Ăيحمينا و Ăيعني أننا سنظل مخلدين.
نحن اليوم على حالة أكثر تقدما من الحضارات السابقة،
وبالتالي ،إننا في أمن وضمان.

)B

إن تقدم العلم والتكنولوجيا يتيح لنا حياة أكثر رفاهية
ويؤمن لنا مستقب ĉأفضل.

)C

 Ăشك أننا اليوم نعيش حياة أكثر تطورا ممن سبقونا
وعانوا من التخلف ورداءة الظروف.

)D

كلما نلحق بركب الحضارة نزداد قوة ورفاهية ونبلغ
مستوى رفيعا.

)E
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تُعد جمهورية مصر العربية واحدة من أكثر بĄد الشرق
اĆوسط اكتظاظا بالسكان ---- .حيث يبلغ عدد سكانها
أكثر من  ١٠٠مليون نسمة ،وبكثافة سكانية مقدارها
حوالي  ٨٤نسمة لكل كيلومتر مربع .إذ يبلغ عدد سكان
القاهرة عاصمة مصر  ١١مليون نسمة تقريبا .وبكثافة
سكانية مقدارها حوالي  ٤٦نسمة لكل كيلومتر مربع.
كما أن مصر تُعد البلد اĆكثر كثافة سكانية في إفريقيا
بعد نيجيريا وإثيوبيا.

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

73.

تُعد عادات اĆكل وطقوسه من اĆمور الĄفتة لعين الزائر
الغريب؛  ----فنقلوا لنا أصول بعض اĆطعمة وطرق
تجهيزها ،والتي ما زلنا نأكلها إلى اليوم ،ووصلَنا عنهم
أنواع اĆطعمة والوćئم التي كانت جزءا من تاريخ
المطبخ السلطاني أو مطبخ العامة ولم تعد معروفة اĈن.
ففي السفر يرى الزائر الحياة بطريقة ُčغايرة لما اعتاد
عليه ،و Ăسيما إن كانت تختلف عن ثقافته،

فهي تمتلك جسرا بريا يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا،

)A

تضم أجزاء من الصحراء الكبرى لذا تغلب الصحراء
الرملية،

)B

تحتل محافظة القاهرة المرتبة اċولى من حيث عدد
السكان،

)C

وتحتل المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم من
حيث عدد السكان،

)D

فخصصوا جزءا كبيرا من المال لتقديم وجبات الطعام
المختلفة للزائرين والمسافرين القادمين إليهم،

يقع معظم النشاط اĂقتصادي في مصر حول وادي
النيل شديد الخصوبة،

)E

واهتمامهم الدقيق بتفاصيل الطعام وتجهيزه وتقديمه
وربطه بالمناسبات التي يؤكل فيها،
ويرجع ذلك إلى أن اċطعمة في ذلك الوقت كانت ُĎعد
في المناسبات وفق التقاليد الدينية،

أدى اختĄف المصطلحات بين الدول العربية إلى جعل
الشعور بضرورة توحيد المصطلحات العلمية العربية
شعورا نادى به كثير من علماء العربية؛  ----إذ إنه
يجعل ما يؤلفه عا ِلم في إحدى الدول العربية متداوć
مفهوما بين بقية اĆقطار العربية .يتدارسه أبناء اĆمة،
ومن ث ّم تتضافر جهود علماء العربية ويبني الخالف ما
ابتكره السالف.
)A
ويهدف توحيد المصطلحات العلمية والحضارية.
فالتوحيد يتيح التعاون العلمي المثمر بين العلماء.

)B

بتضافر جهود علماء العربية على تحقيق معجم حديث.

)C

ويحتاج التوحيد إلى مؤسسة أو هيئة علمية فاعلة.

)D

تكون مهمتهم مراجعة المصطلحات الصادرة عن
المعاجم.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.

لذا حظيت المائدة واċطعمة ال ُمقدمة عليها بنصيب من
كتابات الرحالة في العصور الوسطى،

74.
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)A

)B

)C

)D

)E

72.
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76-80. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda
parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi
bulunuz.

( )Iلقد أطلقت على مدينة دمشق أسماء عديدة أشهرها
”دمشق“ ،وهي تسمية قديمة )II( .ومن أسمائها أيضا
”جيرون“ نسبة إلى جيرون بن سعد بن عاد بن إرم بن
سام بن نوح )III( .وعرفت في كثير من النصوص اċدبية
باسم ”جلق“ )IV( .وقال اليعقوبي عنها في كتاب البلدان:
مدينة جليلة قديمة ،وهي مدينة ”الشام“ في الجاهلية
واČسĉم )V( .وتشتهر دمشق بأسواقها القديمة مثل ”سوق
الحميدية“ و”مدحت باشا“ و”الصالحية“ وغيرها.
E) V

D) IV

C) III

B) II

A) I

( )Iكشفت دراسة جديدة عن تأثير انبعاثات الكربون
ووجدت أن أجهزة المايكروويف المنزلية ضارة بالبيئة
تماما مثل السيارات )II( .وهذه اċجهزة تجلس في صمت
داخل مĉيين المطابخ ليتم استخدامها لبضع دقائق فقط من
أجل تسخين وجبة جاهزة )III( .وكشفت نتائج البحث أن
هذه اċجهزة مسؤولة عن ضخ  ٧.٧مليون طن من ثاني
أكسيد الكربون في اĂتحاد اċوروبي سنويا )IV( .ويقول
الباحثون إن أجهزة المايكروويف تؤجج اĂحترار العالمي
مع زيادة المستهلكين الذين يفرطون في تناول الطعام.
( )Vويقال إن المكوى في جميع أنحاء اĂتحاد اċوروبي
تستهلك ما يعادل الكهرباء السنوية التي تولدها ثĉث
محطات لتوليد الطاقة.
E) V

D) IV

Diğer sayfaya geçiniz.

C) III

B) II

76.

77.

توصلت دراسة حديثة إلى أن الجراثيم الفطرية يمكن أن
تتحمل جرعات عالية جدا من اāشعاعات المؤينة القاتلة
للبشر ---- ،مما يعني أننا قد نضطر إلى مراقبة الجراثيم
التي قد تصل إلى القمر والمريخ في الرحĄت القادمة
بحذر شديد.
)A
وأنها تستطيع البقاء حية على الجدران الخارجية
للمركبات الفضائية،
وهي من الحشرات الخطيرة التي تهدد حياة البشر وكل
ما حولها،

)B

وهي منتشرة في جميع أنحاء العالم وعلى كل شيء
نلمسه،

)C

وهناك عدة أشكال وأنواع من الجراثيم الفطرية التي
تقتل البشر،

)D

الجراثيم الفطرية هي من الحشرات التي على وشك
اĂنقراض،

)E

A) I
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( )Iهناك إجماع إنساني تاريخي على أن التربية الجيدة
هي مفتاح كل نهضة وتنمية )II( .وفي العصر الحديث زاد
اĂقتناع بأن مصير المجتمعات الحالية يتوقف على
طريقة تربيتها لنشأتها )III( .وإذا كانت كثير من
المجتمعات التي راهنت على التربية ووسائل التنشئة،
بتحديدها وتطوير أساليبها وتصحيح مساراتها قد أفلحت
في جني أفضل الثمار )IV( .لهذا نجد أكثر اضطرابات
التوافق اĂجتماعي ومشكĉت التكيف الدراسي في
الطفولة والمراهقة والرشد )V( .فإن بعض المجتمعات ما
زالت تعاني من انعكاسات سلبية على الناشئة من جراء
تقاليد تربوية بالية وممارسات خاطئة.
E) V

D) IV

C) III

B) II

80.

( )Iعندما يتوقف العقل عن إيجاد الحلول ويعجز
المهندسون عن إيجاد التصميم المناسب ،يكون الحل ربما
باللجوء إلى الطبيعة )II( ،فكل شيء ُوجد فيها بمقدار وهي
تمثل الحل اċمثل لمعالجة أكبر التحديات )III( ،ومن هذا
اċساس أُنشئت المعاهد المتخصصة لمحاكاة الطبيعة،
( )IVوابتُكر علم قائم بذاته يتناول الطرق اċنجح لتقليد
الطبيعة ،في محاولة Čيجاد حلول لمشكĉت المستقبل.
( )Vفالعقل زينة اČنسان وهو الشيء الذي يفرقه عن
الحيوان.
E) V

D) IV

C) III

B) II

A) I

A) I

( )Iيعتقد البعض أن ج ّل النفايات موجودة على اليابسة،
( )IIولكن الواقع والدراسات والبحوث تفيد بأن أغلب كمية
النفايات البĉستيكية ينتهي بها اċمر إلى مياه البحار
والمحيطات )III( ،هذه الجزيئات البĉستيكية الصغيرة
يسهل ابتĉعها من قبل الكائنات البحرية ،وهو ما يؤدي
إلى تسرب مواد كيميائية إلى أحشاء هذه الكائنات،
( )IVفآĂف اċطنان من بقايا الزجاجات والحقائب
واċغلفة واċكياس تستقر في بطون اċسماك والطيور
والسĉحف والحيتان )V( ،والبقايا البĉستيكية الظاهرة
على السطح ليست سوى جزء صغير للغاية من هذه
النفايات.
E) V

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

78.
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D) IV

C) III

B) II

A) I

79.
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