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4. С ---- си на Балканския полуостров,
прабългарите пренесли своята
материална и духовна култура в земи, ---изобилствали тракийски, гръцки, римски
и ранновизантийски художествени
паметници.

1.- 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Човечеството упорито се стреми да
проникне в тайната на безсмъртието и да
открие онази вълшебна напитка или
хранителна съставка, ---- помощ да
прогони смъртта.

A) установяването / където
B) приближаването / в чийто

A) през която

B) с чиято

C) наближаването / че

С) за който

D) при което

D) идването / понеже

Е) с чийто

E) прехвърлянето / който

5. От ---- страни на пътя се простираше
прочутата Розова долина.
А) два

2. Чувствата, които ----, ясно се изписаха на
лицето й.
А) преподаваше

В) питаше

С) изпитваше

D) прелиташе

В) двата
D) двама

С) двамата

Е) двете

Е) пренасяйки

6. Наоколо, ---- стигаше погледът му, всичко
беше покрито с цветя.
А) защо

D) чийто

3. ---- народните вярвания русалките носят
дълги бели коси.
А) Защото

В) Както

D) Според

В) докъдето

С) която

Е) през

С) Когато

Е) Тъй както

7. ---- паднала гъста мъгла и ситен дъждец
ромолеше.
А) Бил

В) Бях
D) Щяла

С) Щеше
Е) Беше

Diğer sayfaya geçiniz.
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8. Сутрин спеше до късно, ---- вечер никога
не си лягаше рано.
А) откъдето

В) пред

D) поради

12. Плодовете и зеленчуците ---- най-добре на
хладно място.

С) а
Е) при

А) оказват

В) се спазват

С) се опазва

D) се препитават
Е) се запазват

9. Той винаги яде повече ---- трябва.
А) отколкото

B) каквато

D) откакто

C) откъм

13. Върни книгата там, откъдето си ---- взел.

E) откогато

А) го

В) я
D) съм

10. Русата жена успя да пророни една-две ---сълзи.
А) слонски

В) крокодилски

С) вълчи

D) животински

С) ги
Е) сме

14. Модерното клониране не е нищо друго,
---- опит за постигане на тайната на
безсмъртието.
A) освен

B) за да
D) заради

Е) кучешки

C) поради

E) съвсем

15. Сега той виждаше, ---- нямаше право да
очаква по-нататъшна помощ от
великодушната жена, ---- сърце бе ---- от
едно голямо лично нещастие.
11. Не е живял безполезно ----, който е
посадил през живота си поне едно дърво.
А) никое

В) тази
D) онзи

A) защо / сломено / разнебитено
B) когато / което / разказано

С) такова

C) как / измамено / разпръснато

Е) някоя

D) че / чието / разбито
E) нима / която / разпределено

Diğer sayfaya geçiniz.
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16.- 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

21.- 25. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Днешните подрастващи са найинформираното (16) ---- - освен че
безболезнено оперират с всевъзможна
техника, те разполагат и с безброй
възможности за забавление. (17) ---- с
лекота сърфират в Интернет, използват
мобилни телефони. Но могат ли (18) ---неукрепнали мозъци да се справят с притока
на толкова много информация и какви ще
бъдат последствията? Няма да разберем,
(19) ---- не станат възрастни. Според някои
специалисти компютрите и Интернет,
използвани правилно, (20) ---- на децата да
се потопят в море от знания.

Древната китайска медицина (21) ---- тясната
връзка между болестните симптоми и
живота на човека. Изрази от рода на
«Стомахът ми се свива на топка», «Камък ми
лежи на сърцето» и други изразяват именно
връзката (22) ---- нашите действия и
физиологическите процеси в организма.
Самоизследването и себепознанието не
може, естествено, да замени лекарската
(23) ---- и лечението, назначено от
специалист. А и не всеки е способен да
научи езика, (24) ---- говори собственото му
тяло. Но е добре да опита и (25) ---- не
успее, тогава да потърси помощ.
21.

16.
А) подозрение

В) знание

А) разказват

В) изглежда

С) поколение

D) предимство

С) проглежда

D) променям
Е) установява

Е) генерация

22.
А) между

17.
А) Те

В) Той
D) То

В) със

D) за да

С) Тях

С) във
Е) поради

Е) Тя

23.

18.
А) нейните

В) моите

D) неговите

С) техните
Е) мои

А) предписание

В) диагноза

С) рецепти

D) консултацията
Е) инжекции

19.
А) предимно

В) докато

D) всякога

24.

С) всички

А) с което

Е) никои

В) с чийто

D) на когото

С) на който

Е) за каквато

20.
А) подготвят

В) проговарят

С) произхождат

D) позволяват

25.
А) какъвто
D) ако

Е) произтичат

В) защото

С) понеже

Е) чийто

Diğer sayfaya geçiniz.
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30. ----, но тичат много бързо.

26.- 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) Щраусите не могат да летят
B) Камилата се използва за придвижване в
пустинята

26. ----, клоните на дърветата се огънаха.
A) Задуха вятър
B) Пекна слънце

C) Специално обучени кучета теглят шейни
в Скандинавия

C) Изгря месечината

D) Леопардът следва упорито жертвата си

D) Звездите започнаха да блещукат

E) По равния път щяха да ускорят хода си

E) Облаците закриха слънцето
31. Детето се спуснало към балкона, ----.
27. ----, прелитащи от клон на клон.

A) все едно, че гонели нещо

A) Детето подхвърляше трохички на гълъба

B) като че ли имала намерение да приседне

B) Човекът съсредоточено наблюдаваше
птичките

C) сякаш че искало да скочи

C) Момиченцето се радваше на катеричката

D) като че ли възнамерявала да се скрие
там

D) Ловецът насочи пушката си към
ранената патица

E) като очаквал нещо друго

E) Девойката хранеше врабчето на перваза
32. Условията, ----, се различават
съществено.

28. ----, които напират в очите й.
A) Зрителите отвърнаха поглед от сцената

A) за което ще стане въпрос по-нататък

B) Момичето устреми поглед в далечината

B) при които протичат двата магмени
процеса

C) Тя ме гледаше с тъга

C) при който той беше приет на служба

D) В погледа на жената се четеше
неизразима печал

D) включен в дневния ред на заседанието

E) Старицата гледа да скрие сълзите си

E) който се изисква при кандидатстване за
длъжността

33. Мечтата на Сали Яшар е да направи
благодеяние, ----.

29. ----, топлината преминава от едното в
другото.

A) каквато още никой не е сторил

A) Двамата майстори бързо съединиха
тръбите

B) при които доброто излиза на преден
план

B) В случаите, когато два предмета се
доближат

C) за който всички да й бъдат признателни

C) Винаги когато две метални пръчки се
свържат

D) при която двете страни се договарят
предварително

D) Когато две физически тела се допират

E) с което да бъде запомнен

E) След като гредите се долепят
Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Растенията могат да живеят и в нашите
домове, ----.

36.- 40. sorularda, verilen Bulgarca
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.

A) в който има добри условия за това

36. Ако планетата ни не беше обвита със
слоя, наречен атмосфера, бихме се
опарили във високата температура на
Слънцето или измръзнали в ледения
студ на нощта.

B) където ние ги отглеждаме за красота и
уют
C) в което светлината и топлината са
достатъчни
D) поради което хората я виждат всеки ден

A) Atmosfer hem Güneş’in kavurucu
sıcaklarının gezegenimizi etkilemesini hem
de geceleri soğuğun dondurucu olmasını
önler.

E) както ние си я представяме

B) Gezegenimizin atmosfer adı verilen örtüyle
çevrelenmiş olması bizi Güneş’in kavurucu
sıcağından, gecenin buz gibi soğuğundan
koruyor.
C) Atmosfer, gezegenimizi sarmalayarak
Güneş’in kavurucu sıcağını, gecenin
dondurucu soğuğunu engelleyen bir
örtüdür.
D) Gezegenimiz atmosfer adı verilen örtüyle
çevrelenmiş olmasaydı, Güneş’in yüksek
sıcaklığıyla kavrulur, gecenin buz gibi
soğuğunda donardık.
E) Atmosfer adıyla bilinen örtü, gezegenimizi
sarmalayarak Güneş’in kavurucu sıcağının,
gecelerin dondurucu soğuğunun onu
etkilemesini önler.
35. ----, които се образуват в големи
вдлъбнатини на релефа.
A) Езерата представляват заобиколени от
суша водни площи
B) Реките протичат сред благодатната
равнина
C) Морето е огромно водно пространство
D) Язовирът беше построен на една
скалиста местност
E) Горите бяха изсечени от бракониерите

Diğer sayfaya geçiniz.
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37. Разкри се, че за предотвратяването на
глобалното затопляне е необходимо в
края на ХXI век най-малко три четвърти от
потребността от енергия на населението
по света да се добива от екологични
източници на енергия.

38. Спътниците улесняват проучването на
въздушните явления като предават през
определени интервали в земните станции
данните, които са зарегистрирали.
A) Uydular, kaydettikleri verileri belirli
aralıklarla yer istasyonlarına göndererek
hava olaylarının incelenmesini kolaylaştırırlar.

A) Ekolojik enerji kaynaklarının kullanımının
21. yüzyılın sonunda küresel ısınmadan
kaynaklanan sorunların dörtte üçünde
çözüme önemli katkılar sağlayacağı
varsayılmaktadır.

B) Uydulardan belirli aralıklarla yer
istasyonlarına gönderilen veriler, hava
olaylarının incelenmesini kolaylaştırıyor.

B) 21. yüzyılın sonunda küresel ısınmanın
önüne geçilebilmesinin dünya nüfusunun en
az dörtte üçünün ekolojik enerji kaynaklarından yararlanmasıyla mümkün olabileceği
öne sürülmektedir.

C) Yer istasyonlarına uydular aracılığıyla
gönderilen verilerin hava olaylarının
incelenmesinde önemli kolaylık sağlaması
beklenmektedir.
D) Hava olaylarının incelenmesini kolaylaştıran
verilerin çoğu, uydulardan belirli aralıklarla
yer istasyonlarına gönderilmektedir.

C) Küresel ısınmanın önüne geçilebilmesi için,
21. yüzyılın sonunda dünya nüfusunun
enerji gereksiniminin en az dörtte üçünün
ekolojik enerji kaynaklarından elde edilmesi
gerektiği açıklandı.

E) Hava olaylarının incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla, uyduların gönderdikleri
verileri kaydedecek yer istasyonları
yapılmıştır.

D) Dünya nüfusunun ekolojik enerji
kaynaklarından yararlanma miktarının 21.
yüzyıl sonunda dörtte üç oranında
artırılması ve böylece, küresel ısınma
sorununa çözüm getirilmesi düşünülmektedir.
E) 21. yüzyılın sonunda dünya nüfusunun
enerji gereksiniminin en az dörtte üçü
ekolojik enerji kaynaklarından karşılanmazsa küresel ısınmanın önüne
geçilemeyeceği ortaya çıktı.

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Немски археолози, занимаващи се с
изследвания в Близкия изток,
предполагат, че са намерили гробницата
на крал Гилгамеш – героят на една от найдревните легенди в света.

40. Сеизмографът е уред, който се използва
не само за измерване на движенията в
земната кора, едновременно с това той
регистрира земетресенията, показва
тяхната сила и далечина.

A) Araştırmalara katılan Alman arkeologlar,
dünyanın en eski efsanelerinden birinin
kahramanı olan Kral Gılgamış’ın mezarının
Yakın Doğu’da olduğunu düşünmektedirler.

A) Yer kabuğundaki hareketleri ölçmek için
kullanılan bir cihaz olan sismograf,
depremleri kaydeder, bunların şiddetini ve
uzaklığını gösterir.

B) Alman arkeologlar, dünyanın en eski
efsanelerinden birinin kahramanı olan Kral
Gılgamış’ın mezarını bulmak için, Yakın
Doğu’da araştırmalara başlayacaklarını
açıkladılar.

B) Sismograf sadece yer kabuğundaki
hareketleri ölçmek için kullanılan bir cihaz
değildir; aynı zamanda, depremleri
kaydeder, bunların şiddetini ve uzaklığını
gösterir.

C) Dünyaca ünlü Alman arkeologların
katılımıyla Yakın Doğu’da gerçekleştirilen
araştırmalarda efsanevi Kral Gılgamış’ın
mezarının ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır.

C) Sismograf adı verilen cihaz, yer
kabuğundaki hareketleri ölçerek depremleri
kaydetmekle kalmaz, bunların şiddetini ve
uzaklığını da göstermektedir.
D) Depremlerin kaydedilmesi, bunların
şiddetinin ve uzaklığının belirlenmesi, yer
kabuğundaki hareketleri ölçen sismograf
cihazıyla mümkün olmaktadır.

D) Dünyanın en eski efsanesinin kahramanı
olan Kral Gılgamış’ın mezarını bulmak
amacıyla, bir grup Alman arkeolog Yakın
Doğu’da araştırmalara başladı.

E) Sismograf cihazı yer kabuğundaki hareketleri ölçtüğü için, depremleri kaydetmede,
bunların şiddetini ve uzaklığını belirlemede
kullanılır.

E) Yakın Doğu’da araştırmalar yapan Alman
arkeologlar, dünyanın en eski efsanelerinden birinin kahramanı olan Kral
Gılgamış’ın mezarını bulduklarını
varsaymaktadırlar.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Enlem ve boylamlar, yeryüzündeki
noktaların konumlarını daha kolay
bulabilmek için geliştirilmiş bir koordinat
sisteminin parçalarıdır.

41.- 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Bulgarca cümleyi
bulunuz.
41. Kazıbilim araştırmalarından elde edilen
bulgulardan hareketle Hititlerin büyük
miktarlarda gümüş ürettikleri sonucuna
varıldı.

A) Основните елементи на всяка
координатна система, разработена за побързото откриване на местоположението
на различни точки по земното кълбо, са
паралелите и меридианите.

A) Находките от археологическите
проучвания не дават основания да се
стигне до извода, че хетите са добивали
сребро в големи количества.

B) Откриването на местоположението на
различни точки по земята е възможно
само с координатна система, чиито
елементи са меридианите и паралелите.

B) За да се стигне до извода, че хетите са
добивали сребро в големи количества, е
необходимо да бъдат анализирани
данните от археологическите разкопки.

C) Твърде сложно е разработването на
координатна система с паралели и
меридиани, по които да се откриват
местоположението на различни точки по
земното кълбо.

C) На базата на находките от
археологическите проучвания се стигна
до извода, че хетите са добивали сребро
в големи количества.

D) Паралелите и меридианите са части от
координатна система, разработена за полесното откриване на местоположението
на различни точки по земното кълбо.

D) Данните от археологическите
проучвания cа все още недостатъчни, за
да се стигне до извода, че хетите са
добивали сребро в големи количества.

E) С помощта на координатна система,
съдържаща паралели и меридиани,
могат да бъдат нарисувани различни
варианти на земното кълбо.

E) Предполага се, че хетите са добивали
сребро в големи количества, но данните
от археологическите проучвания не
доказват тази хипотеза.

Diğer sayfaya geçiniz.

8

A
BULGARCA
43. Minerallere ilgi duyan ve onları yakından
tanımak isteyenler için, deneyimli bir
yerbilimciyle dağlık arazide dolaşmak çok
eğlenceli ve öğretici olabilir.

44. Hollanda resminin 16. yüzyılda yaşamış olan
büyük ustası Bruegel, tablolarına, köylülerin
eğlencelerini, düğünlerini ve gündelik
yaşamlarını masalsı bir tarzda yansıtıyordu.

A) Ако проявявате интерес към минералите
и искате да ги опознаете отблизо,
непременно се включете в разходка с
опитен геолог по планински терен - тя ще
бъде много развлекателна за вас.

A) Големият майстор на холандската
живопис Брьогел, живял през XVI век,
отразява в картините си веселбите,
сватбите и всекидневния живот на
селяните в приказен стил.

B) За тези, които проявяват интерес към
минералите и искат да ги опознаят
отблизо, разходката с опитен геолог по
планински терен може да стане много
забавно и поучително.

B) Брьогел, големият майстор на
холандската живопис, който в приказен
стил отразява в картините си живота на
селяните, с техните веселби и сватби, е
живял през XVI век.

C) Когато опознаете минералите отблизо,
ще започнете да проявявате интерес към
разходките по планински терен с опитен
геолог, чиито беседи ще бъдат забавни и
поучителни за вас.

C) Освен Брьогел, през XVI век в Холандия
живеят и други живописци, които
отразяват в картините си в приказен стил
всекидневния живот на селяните, с
техните веселби и сватби.

D) В случай, че разходката с опитен геолог
по планински терен Ви се стори забавна
и поучителна, можете да започнете да
проявявате интерес към минералите, за
да ги опознаете отблизо.

D) Ненадминатият холандски живописец от
XVI век Брьогел предпочита да отразява
в картините си всекидневния живот на
селяните, с техните веселби и сватби в
приказен стил.

E) Единствено разходката с опитен геолог
може да стане причина да проявявате
интерес към минералите, а тяхното
опознаване отблизо ще бъде забавно и
поучително за вас.

E) Приказният стил в отразяването на
всекидневния живот на холандските
селяни, с техните веселби и сватби, се
заражда през XVI век и негов основател
е Брьогел.
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45. Satrançta, dünya şampiyonlarının düzeyine
gelmiş oyuncuların bile büyük hatalar
yapması olağan bir durum olarak kabul
edilir.

46.- 51. sorularda, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan yere
gelebilecek cümleyi bulunuz.

A) В миналото, на шахматистите,
достигнали равнището на световни
шампиони, не се разрешавало да
допускат грешки в хода на играта.

46. ----. Строежът й започнал през втората
половина на XII век и бил завършен за
около сто и осемдесет години. След като
били изградени първите три етажа,
почвата отдолу започнала да поддава и
кулата – да се накланя. Според
инженерите, които я измерват, тя се
накланя все повече – с по около
сантиметър на всеки десет години.
Според преданието Галилео Галилей
пуснал от върха на кулата две топки,
едната от които била сто пъти по-тежка от
другата, за да докаже, че ще паднат на
земята за едно и също време.

B) Допускането на големи грешки от
състезатели, достигнали равнището на
световни шампиони, в шахматната игра
се приема за голяма случайност.
C) Шахматисти, достигнали равнището на
световни шампиони, нямат право на
обикновени грешни ходове по време на
съревнованията.
D) В шахмата е неприемливо да се
допускат големи грешки, особено от
състезатели, достигнали равнището на
световни шампиони.

A) Дворецът «Бейлербейи» в Истанбул е
бил замислен като лятна резиденция
B) Някои смятат, че изграждането на мост
над Дарданелите ще допринесе за
развитието на търговските връзки между
балканските страни

E) В шахмата се приема за обикновено
явление допускането на големи грешки
даже от състезатели, достигнали
равнището на световни шампиони.

C) Кулата в Пиза е една от най-прочутите
сгради в света
D) Тунелът свързвал пристанищния район
Каракьой с Бейоглу
E) Небостъргачите се превърнаха в
неотделима част от силуета на Ню Йорк
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47. Ниагарският водопад има два прага, повисокият от които е петдесет и един
метра. Известен е в цял свят не само
заради огромното количество вода, което
се излива от праговете му, но и защото се
намира на границата между САЩ и
Канада, а това означава, че до него се
стига лесно. Водопадът Анхел е почти
десет пъти по-висок от Ниагара, но е
посещаван рядко, защото, за да стигнеш
дотам, трябва да пътуваш пет дни с
лодка. ----.

48. Първото представление на Молиеровата
комедия «Тартюф» в Париж предизвикало
голямо вълнение. Чрез главния герой
Тартюф се разобличавало лицемерното
благочестие. ----. Съобщението за
забраната се получило в момента, когато
трябвало да започне второто
представление. Молиер излязъл пред
публиката и разкрил височайшето
съобщение.
A) Театралните критици се отзовали с
положителни рецензии за
представлението

A) Тя смяташе, че обилният снеговалеж и
проливните дъждове ще затруднят
движението по пътищата

B) Поради тази причина председателят на
парламента забранил комедията

B) Всички веднага се досетиха, че
писателят, който посещава и остава
възхитен от Ниагарския водопад, е
Алеко Константинов

C) Режисьорът останал доволен от играта
на актьорите
D) На обществени места тютюнопушенето е
строго забранено

C) Чудните природни форми в подножието
на планината привличаха вниманието на
посетители от съседните страни

E) Кралете на Франция покровителствали
развитието на изкуствата

D) Той се намира в горното течение на река
Карони във Венецуела, в местност с
непроходима тропическа гора
E) След стопяването на снега в началото
на пролетта реката ставаше пълноводна
и трудно можеше да се премине през нея
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49. Един човек имал в плевнята си сено. ----.
Стопанинът се чудел как да хване
крадеца. Веднъж той се оплакал на
съседа си за краденото сено. Казал му, че
познава крадеца по това, че на неговата
шапка е кацнала муха. Съседът веднага
махнал с ръка по шапката си.

51. ----? Това е мистерия, чийто отговор не е
открит и до днес. Едно нещо се знае със
сигурност – била е най-голямата в
древността. Библиотеката е част от
Александрийския музей – своеобразен
университет, където учените били
избирани от царя. Музеят бил общност от
учени, обединени от култа към Музите.

A) През последно време в големите
градове зачестиха уличните кражби
B) След две седмици ще започне сенокосът
C) Сеното всъщност представлява
изсушена трева

A) Има ли обществена библиотека в този
квартал
B) Какво знаеш за седемте чудеса на
древния свят

D) Селяните строели плевните в близост до
ливадите си

C) Знаеш ли, че седемте чудеса на древния
свят някога се намирали по територията
на Османската империя

E) По едно време някой започнал да краде
от него

D) Какво всъщност се случва с прочутата
Александрийска библиотека
E) Какво би следвало да се предприеме за
развитието на библиотечното дело в
страната

50. За съвременните хора пълното лунно
затъмнение е красиво и рядко
астрономическо явление. В миналото
обаче древните го смятали за проява на
небесен гняв. През 423 год. пр. н. е.
атиняните, които от доста време
обсаждали сицилийския град Сиракуза,
изтълкували едно лунно затъмнение като
лошо предзнаменование и веднага са
вдигнали обсадата. Според историците
заради суеверието си атиняните
изпуснали Сиракуза, което пък отбелязва
началото на залеза им като световна
сила. ----.
A) През древността често се водели войни
със завоевателни цели
B) Историята е наука, която се занимава с
изучаването на миналото
C) Градовете в Северна Италия са поразвити в сравнение с останалите
D) Днес морските връзки между Атина и
различни италиански пристанища са
много активни
E) Прави са астрономите, когато казват, че
небесните тела движат земните дела
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52.- 57. sorularda, verilen duruma uygun
düşen ifadeyi bulunuz.
52. Чуждестранна студентка по история на
изкуствата, с която си кореспондирате по
електронната поща, проявява интерес
към архитектурното наследство на
Османската империя и иска да получи от
Вас информация за местоположението на
двореца «Долмабахче». Вие й отговаряте:
A) Дворецът «Долмабахче» се намира
непосредствено на брега на Босфорския
пролив в европейската част на Истанбул.

54. Вие сте прочели в превод романа
«Случаят Джем» на Вера Мутафчиева,
който Ви е харесал много. Посещавате
една от най-големите книжарници в
Анкара и искате да разберете дали в
момента имат други заглавия от тази
авторка. Обръщате се към книжарката и я
питате:
A) Знаете ли, че Вера Мутафчиева е
дъщеря на големия историк Петър
Мутафчиев?
B) Нима не знаете, че Вера Мутафчиева е
историчка по професия?
C) Според Вас историците трябва ли да се
занимават и с художествена литература?

B) Названието на двореца «Долмабахче» в
Истанбул буквално се превежда като
«насипана градина».

D) Искам да разбера дали имате други
преведени книги на българската
писателка Вера Мутафчиева?

C) Дворецът «Долмабахче» отразява нов
етап в развитието на османската
цивилна архитектура.

E) Мога ли да Ви попитам за главните герои
в романа «Случаят Джем» на Вера
Мутафчиева?

D) Архитектът на двореца «Долмабахче»
Гарабед Балян проектира
строителството и на други съоръжения.
E) В двореца «Долмабахче» са изложени
около 600 картини на различни
художници.

53. По време на научната си специализация в
София за първи път посещавате
Народната библиотека «Св. св. Кирил и
Методий» и искате да разберете дали тя
разполага с ориенталски отдел.
Обръщате се към служителката и я питате
любезно:
A) Във всички големи библиотеки
задължително трябва да има и
ориенталски отдели.
B) Мога ли да се запозная с директора на
библиотеката?
C) Бих желал да разбера дали във Вашата
библиотека има ориенталски отдел?
D) Защо няма информация за работното
време на тази библиотека?
E) Поради каква причина през почивните
дни тази библиотека не работи до покъсен час?
Diğer sayfaya geçiniz.
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55. Ваш близък приятел от Адана е приет в
Медицинския факултет на Егейския
университет в Измир. Искате да узнаете
къде ще живее там, а той Ви отговаря:

57. Откакто Ангел пропуши преди две години,
зачестиха и оплакванията му от кашлица
и болки в гърдите. Той се явява на лекар,
който след прегледа го предупреждава
строго:

A) Измир е голям град на брега на Егейско
море със силно развито пристанище.

A) Не мога да разбера защо боледувате, аз
също пуша, но нямам такива оплаквания!

B) Егейският университет разполага със
студентско общежитие и смятам да се
настаня в него.
C) Измир е красив град, в който ежегодно се
провежда търговско-промишлено
изложение с международно участие.
D) Няма съмнение, че в близките години
Измир ще привлича все повече
посетители.
E) Съжалявам, че досега нямах възможност
да посетя Измир, смятан за «перлата на
Егея».

B) Тютюнът е пренесен в Европа от
Америка и съответно първите пушачи са
Колумбовите мореплаватели.
C) Оплакванията Ви се дължат на
тютюнопушенето и докато не откажете
цигарите, те няма да минат!
D) Бих посъветвал да си набавите книги, в
които се обясняват вредите от
тютюнопушенето!
E) Борбата с тютюнопушенето трябва да
започне още в семейството и родителите
да служат за пример в това отношение!

56. Детето пита майка си дали може да играе
без ръкавици и шапка на снежна топка в
градинката пред жилищния им блок.
Майка му го предупреждава строго:
A) Днес ще проверя в магазините на каква
цена се продават ръкавиците и шапките!
B) Няма смисъл децата през зимата да си
слагат ръкавици, шапки и шалове.
C) Зимата, особено когато навали пухкав
сняг, е много приятен сезон.
D) Всяка зима майките ни плетяха топли
вълнени ръкавици и шапки!
E) За да не настинеш в този студ и не се
разболееш, непременно си сложи
ръкавици и шапка!

Diğer sayfaya geçiniz.
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61. (I) Заедно с шафрана и кардамона
ванилията е една от най-скъпите подправки.
(II) Тя е многогодишно увивно растение от
семейството на орхидеите с тъмни овални
листа. (III) В цветарския магазин на ъгъла
нямаше орхидеи и той реши да купи за
рождения ден на приятелката си една
червена роза. (IV) Родината на ванилията са
влажните тропически гори на Източно
Мексико. (V) Ацтеките я познавали и ценели
много преди земята им да бъде покорена от
испанците.

58.- 63. sorularda cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
58. (I) Медът е единственият природен продукт,
който се употребява от човека без
допълнителна преработка. (II) В нашата
страна има местонахождения на мед, която
намира широко приложение в индустрията.
(III) Неговите уникални свойства се дължат
на факта, че още при събирането на нектара
пчелите предварително отстраняват всички
вредни елементи, включително
радиоактивните частици. (IV) Това прави
меда своеобразна природна аптека.
(V) Затова той се ползва не само за храна,
но и като универсално лекарство против
почти всички вътрешни и сърдечно-съдови
заболявания.
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

D) IV

E) V

62. (I) Морската костенурка е най-големият
представител на своя вид. (II) Тя живее
самотно в безкрайния си син дом – море или
океан. (III) Замърсяването на водните
пространства се превърна в глобален
проблем. (IV) В продължение на
десетилетия тя бе едно от най-малко
изследваните от зоолозите животни.
(V) Начинът й на живот, особеностите и
навиците й вече не са забулени в толкова
голяма мистерия, но загадки все пак остават.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

60. (I) Долината на розите е красива местност,
разположена между Стара планина и
Средна гора. (II) Розата се смята за едно от
най-древните цветя на планетата. (III) Зад
това твърдение стоят и научни
доказателства. (IV) Преди време край Бон бе
открита вкаменелост от роза, чиято възраст
експертите определят на милиони години.
(V) Рози са украсявали и едно от чудесата на
света – прочутите висящи градини на
Семирамида във Вавилон.
A) I

C) III

E) V

59. (I) През последното десетилетие станаха
изключително модни социологическите
изследвания. (II) Те са се правели и преди,
но никога като сега не са били част от
всекидневната информационна среда.
(III) Вярно е, че те представят нагласите и
промените на общественото мнение по
редица важни и недотам важни въпроси.
(IV) Вярно е обаче и друго – че много почувствителен барометър за състоянието на
обществото е неговата реч. (V) Барометърът
е уред, който служи за измерване на
атмосферното налягане.
A) I

B) II

63. (I) Луната извършва една пълна обиколка
около Земята за период от едно денонощие.
(II) Магнитните полета на Слънцето,
взаимодействайки си едно с друго,
предизвикват това, което наричаме
слънчева активност. (III) Освен това
слънчевите магнитни полета влизат във
взаимодействие със земните магнитни
полета. (IV) И така предизвикват явленията,
които са известни като магнитни бури.
(V) Именно магнитните бури, а не директно
Слънцето, въздействат на биологичните и
техническите системи на Земята.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
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66. През декември и януари слънцето в
Антарктида никога не залязва.

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

A) В Антарктида слънцето се показва само
през декември и януари и то за съвсем
кратко време.

64. Физиците доказаха, че гравитационното
поле влияе върху движението на телата.

B) В последния и първия месец на годината
слънцето в Антарктида се движи, без да
се скрива зад хоризонта.

A) Сред физиците съществуват съмнения
по въпроса за влиянието на
гравитационното поле върху движението
на телата.
B) Въздействието на гравитационното поле
върху движението на телата бе доказано
от физиците.

C) В Антарктида нямаше да бъде толкова
студено, ако през първия и последния
месец на годината слънцето се
задържаше повече на хоризонта.

C) Според физиците движението на
планетите е доказателство за
съществуването на гравитационно поле.

D) Поради ниските температури през
декември и януари в Антарктида няма
условия за нормален живот.

D) Физиците допускат, че гравитационното
поле може да има някаква връзка с
движението на телата.

E) В края и началото на годината слънцето
в Антарктида залязва много рано и
настъпва нощта.

E) Изследването на предполагаемото
въздействие на гравитационното поле
върху движението на телата не е
предмет на физиката.

65. Според прогнозата на метеоролозите
през втората половина на деня гъсти
черни облаци ще покрият небето.

67. Изпратих я с поглед, докато се скри зад
ъгъла.

A) Гъсти и черни облаци покриха небето
във втората част на деня и
метеоролозите прогнозираха проливен
дъжд.

A) Исках да погледна след детето, което
тичаше към ъгъла на блока.
B) Тя се беше скрила зад ъгъла, когато
вдигнах очите си.

B) Съгласно мнението на метеоролозите
високата облачност може да причини
заваляване на дъжд в следобедните
часове.

C) Гледах след нея, докато се изгуби зад
ъгъла.

C) В съответствие с прогнозите на
метеоролозите през втората половина
на деня гъстите черни облаци по небето
ще се разсеят.

D) Посрещнах я с усмивка, когато тя се
показа от ъгъла.
E) Тя ме изпрати с поглед, докато се скрих
зад ъгъла.

D) Във втората част на деня в разрез с
прогнозата на метеоролозите небето се
покри с гъсти и черни облаци.
E) Метеоролозите предвиждат, че следобед
небето ще бъде покрито с гъсти черни
облаци.
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16

A
BULGARCA
68. Когато се появили парите, възникнали и
пазарите, на които можело да се купят
всякакви стоки.

69. Провеждани в Древна Гърция на всеки
четири години, олимпийските игри били и
удобна мярка за пресмятане на времето.

A) Появата на парите води до възникването
на тържищата, където можело да се
пазарят най-различни стоки.
B) В пазарите, които възникнали след
появата на парите, се предлагали само
определен вид стоки.

A) Всеки участник в олимпийските игри,
които се организирали в Древна Гърция
на всеки четири години, изчислявал
времето безпогрешно.
B) Древните гърци не са могли да намерят
по-удобна мярка за пресмятане на
времето от олимпиадите, които се
организирали на всеки четири години.

C) След появата на парите някои стоки
започнали да се продават само на
определени пазари.

C) За безпогрешното изчисляване на
времето древните гърци решили на
всеки четири години да организират
олимпийски игри.

D) Възникването на пазарите ускорява
изнамирането на парите, с които се
купуват и продават всякакви стоки.

D) Олимпийските игри се организирали на
всеки четири години в Древна Гърция,
поради което са били подходящо
средство за изчисляване на времето.

E) Парите се появяват като резултат от
развитието на търговията и
възникването на пазари за различни
стоки.

E) Провеждането на олимпийските игри на
всеки четири години пораждало
неудобства при изчисляването на
времето в Древна Гърция.

Diğer sayfaya geçiniz.
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71. Иванов :
- Колко километра е разстоянието между
Истанбул и Анкара?

70.-75. sorularda, karşılıklı konuşmanın
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.

Йорданов
:
- Около 500.

70. Петров
:
- Къде смяташ да прекараш зимната
ваканция.

Иванов :
- ---- ?

Антонов :
- Искам да отида в зимния курортен
комплекс «Паландьокен» край Ерзурум.
Петров
- ---- ?

Йорданов
:
- 28 нови турски лири.

:

A) А каква е цената на автобусния билет

Антонов :
- Вероятно с въздушен транспорт, защото
напоследък цените на самолетните
билети доста спаднаха.
A) Кой ти препоръча този курорт

B) За колко часа се изминава това
разстояние
C) Каква скорост развиват автобусите
D) В колко часа ще пристигнем в Анкара
E) Автобусните билети в кое гише се
продават

B) На коя планина се намира този курорт
C) С какво смяташ да пътуваш
D) Знаеш ли колко се пътува дотам
E) Обади ли се на родителите си

72. Атанасова :
- Вчера сутринта след кратко боледуване
е починал поетът Павел Матев.
Димитрова :
- ---- ?
Атанасова :
- На 81 години и до сетния си момент не
престанал да твори.
Димитрова :
- Безспорно, смъртта му е голяма загуба
за българската поезия. По негови
текстове са съчинени много песни.
A) Ти ли казваше, че възрастта не се
измерва с годините
B) Помниш ли коя година се запознахме с
тебе
C) Можеш ли да пресметнеш колко години
са минали оттогава
D) Тази година случиха ли се интересни
неща според тебе
E) На каква възраст е бил

Diğer sayfaya geçiniz.
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73. Петков :
- След две седмици в Пловдив се открива
традиционното търговско-промишлено
изложение.
Ангелов
- ---- ?

:

74. Бащата
- ---- !

:

Майката :
- Да, морето му е на колене, както се
казва...

Петков
:
- В днешните вестници пишеше, че фирми
от 45 страни са заявили участие.

Бащата :
- Че лошо ли е? Помниш ли нашата
младост? Помниш ли как живеехме,
когато бяхме млади?

Ангелов :
- Няма съмнение, че и тази година
изложението ще премине много делово.

Майката :
- Има голяма разлика между настоящето
и миналото!

A) Дали ще има международно участие
B) Според тебе изложенията допринасят ли
за търговските връзки

Бащата :
- Ами! Младостта във всички времена е
еднаква! Всички млади хора са пълни с
вяра, с надежди, с идеали!

C) На какво равнище са деловите контакти
между турските и българските
бизнесмени

A) Всяка възраст има своята красота, но как
бих искал да бъда на мястото на дъщеря
си

D) Би било добре тези изложения да се
провеждат по-често

B) Хубаво е да си млад! Откровено ти
казвам, малко завиждам на сина си

E) Знаеш ли в коя част на града се
провежда изложението

C) Възрастната жена с усилие вървеше по
крайбрежния булевард
D) Младите спортисти се събуха и нагазиха
в ледената морска вода
E) Макар и на преклонна възраст,
писателят работеше над нови творби
75. Галина
:
- Кога се върна от Анталия?
Пламена
:
- Вчера сутринта.
Галина
- ---- ?

:

Пламена
:
- Не, бях с колеги от предприятието.
Всички останахме доволни от условията
за отдих, които ни бяха предложени.
A) Високите температури как се понасят
B) Пътуването с автобус тежко ли е
C) Каква е температурата на въздуха в
Анталия през юли
D) Сама ли беше там
E) Къде смяташ да почиваш догодина
Diğer sayfaya geçiniz.
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77. Според текста ----.

76.- 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) постепенното затопляне на моретата ще
предотврати замърсяването на водите

Какво означава загубата на кораловите
рифове за човека и природата може да
разбере само този, който някога е виждал
уникалната екосистема. Тук цари невероятно
стълпотворение на организми от всички
видове и форми: окото трудно може да
възприеме разнообразието от цветове – от
наситено синьо до нежнорозово, от
металическо зелено до контрастно черно, от
яркочервено до златно. Всеки изблик на
цветове е предупредителен сигнал, знак или
едно от тайнствените послания, които
регулират съвместното съществуване на
тези фантастични форми на живот. Този
чуден свят обаче е застрашен от изчезване:
рифовете загубват цветовете си,
избледняват и за няколко дни се превръщат
в безжизнени бели образувания. Учените
подозират, че причината е постепенното
затопляне на моретата, следствие от
парниковият ефект. Други фактори,
предизвикали гибелта на рифовете, са
прекомерният риболов, корабоплаването,
замърсяването, неправилните мерки за
опазване на бреговете, световната търговия
с корали, които се използват в бижутерията
и традиционната медицина.

B) посещаването на уникалната система на
кораловите рифове е забранено
C) само световната търговия с корали може
да доведе до процъфтяването на
бижутерийния отрасъл
D) парниковият ефект причинява
постепенното затопляне на моретата
E) учените не могат да разчетат
тайнствените послания на кораловите
рифове

78. В текста се изтъква, че ----.
A) развитието на традиционната медицина
е немислима без коралите
B) в уникалната екосистема на кораловите
рифове цари невероятно разнообразие
от организми

76. В текста се разказва за ----.
A) микроорганизмите, които обитават
подводното пространство

C) затоплянето на моретата ще доведе до
размножаването на кораловите рифове

B) географското местоположение на
кораловите рифове

D) неправилните мерки за опазването на
бреговете са включени в дневния ред на
съвещанието

C) кораловите рифове, чийто чуден свят е
застрашен от изчезване

E) избледняването и превръщането на
рифовете в безжизнени бели
образувания е процес, който продължава
с години

D) оттенъците на синия, зеления и розовия
цвят
E) правилата на риболова и
корабоплаването в световния океан
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79. Изразът «съвместно съществуване»,
намиращ се в третото изречение на
текста, е употребен със следното
значение:

80. Думата «подозирам», намираща се в
предпоследното изречение на текста, е
употребена със следното значение:
A) любезнича с някого, за да извлека
облага

A) живот, който се осъществява
едновременно, заедно

B) предприемам мерки за подобряване на
зрението си

B) колективно изживяване на силни
чувства, емоционален срив

C) причинявам някому голяма щета, злина,
неприятност

C) вживяване в ролята на другия
D) правя така, че две или повече неща да
съществуват поотделно

D) изливам течност под нещо или по пода
E) предполагам, съзирам, предусещам

E) спазвам, придържам се към нещо,
съобразявам се с две и повече условия
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82. Според текста ----.

81.- 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Калиграфията е изкуство да украсиш
писмения знак. Нейната родина е Китай. Тя
се отделя от писмото в края на
управлението на династията Хан (206 пр.н.е.
– 220 сл.н.е.) Под влияние на китайската
традиция японците развиват свой собствен
стил – изключително оригинален и
живописен. Калиграфските знаци са също
така неизменен декоративен елемент на
ислямската култура. Днес калиграфията не е
на почит в родината си. След културната
революция в Китай тя «изпада в немилост».
Замаяни от бързия икономически напредък,
китайците, чиято култура е изградена върху
почитта и преклонението към миналото,
сякаш забравят кои са. Калиграфите,
носители на хилядолетна мъдрост, до която
малцина могат да се докоснат, живеят в
изолация и мизерия. Те не се вписват в
новото, модернизиращо се с невероятни
темпове китайско общество. В арабските
страни също са загубили авторитета си.
Само западните общества проявяват
огромен интерес към хилядолетното
изкуство, носител на различен начин на
мислене, философия, непознати за
европейската традиция.

81. В текста се разказва за ----.

A) бързият икономически напредък на
китайците още повече ги привързал към
миналото и традицията
B) след дълги години на изолация
калиграфията отново е на почит в
родината си
C) калиграфските знаци са също така
декоративен елемент на ислямското
изкуство
D) западните общества не могат да вникнат
в своеобразието на калиграфското
изкуство
E) в арабските страни постоянно се
откриват школи за калиграфи

83. В текста се изтъква, че ----.

A) философските школи извън границите
на европейската традиция

A) бързият икономически напредък е
необходим за развитието на изкуствата

B) природните забележителности на Китай,
който е родина на калиграфското
изкуство

B) украсяването на писмения знак не може
да се смята за изкуство

C) причините, които довеждат по
провеждането на културната революция
в Китай

C) японците остават под влиянието на
китайската традиция и не могат да
развиват свой стил

D) калиграфията и днешното състояние на
това изкуство

D) калиграфите днес живеят сред богатство
и разкош

E) културните контакти и търговският обмен
между Китай и Япония

E) в днешно време само западните
общества проявяват интерес към
калиграфията
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84. Изразът «изпадам в немилост», намиращ
се в седмото изречение на текста, е
употребен със следното значение:

85. Думата «изолация», намираща се в
деветото изречение на текста, е
употребена със следното значение:

A) изгубвам си имота, осиромашавам

A) отделяне на електрически проводник от
околните предмети с помощта на
изолатор

B) падам от нещо или отнякъде, без да
предизвиквам състрадание или милост у
някого
C) озовавам се в състояние или положение,
при което търпя незаслужено
пренебрежително отношение към себе
си

B) отделяне, откъсване от другите, от
заобикалящата среда
C) образ или картина върху книга, платно
или друга материя

D) отслабвам, изнемощявам

D) дума, израз или действие, с които някой
някого изобличава

E) оставам назад, движа се или върша
нещо по-бавно от другите

E) наличие на много голямо количество от
нещо, обилие
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87. Според текста ----.

86.- 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Фототерапията е лечебен метод, който
използва един от най-естествените
източници на енергия – светлината. Тя
отбелязва разцвет още през миналия век.
Тогава се създават специални крайморски
центрове по фототерапия, а туристическите
агенции се надпреварват да рекламират
през зимата високопланинските области,
където може да се придобие бронзов загар и
организмът да се зареди с витамин Д. Преди
да бъдат открити антибиотиците, слънцето и
силната храна са били основа на лечението
на туберкулозата. Днес модерните методи
на фототерапия използват освен
естествената слънчева светлина и
изкуствени светлинни източници. Често се
работи с цветна светлина, със специални
светлинни панели с жълти лампички, които
лекуват депресията например. Светлината
може да се използва успешно в битката
срещу много болести. Някои части на
светлинния спектър са способни да намалят
чувствителността на нервните окончания.

86. В текста се разказва за ----.

A) светлината като източник на енергия не
може да се използва в борбата срещу
заболяванията
B) като метод на лечение фототерапията
била процъфтяла още през миналото
столетие
C) слънцето и силната храна зареждат
организма с витамин Д
D) фототерапията ще отбележи разцвет
едва през следващия век
E) светлинният спектър води до
повишаването на чувствителността на
някои вътрешни органи

88. В текста се изтъква, че ----.

A) фототерапията като лечебен метод, при
който се използва светлината

A) намаляването на чувствителността на
нервните окончания е признак за
витаминна недостатъчност

B) специални крайморски центрове по
фототерапия, чието откриване предстои
в близко бъдеще

B) най-ефикасният способ за лекуване на
депресията е разходката във
високопланинска област

C) туберкулозата и депресията, които в
миналото са отнемали хиляди човешки
жертви

C) туристическите агенции започват да
рекламират в началото на зимата
морските курорти

D) светлинните панели с жълти лампички в
увеселителните заведения

D) светлината може да се използва при
лечението на много болести

E) откриването на антибиотиците и тяхното
приложение във фототерапията

E) развитието на туризма зависи до голяма
степен от дейността на туристическите
агенции
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89. Думата «надпреварвам се», намираща се в
третото изречение на текста, е
употребена със следното значение:

90. Думата «депресия», намираща се в
шестото изречение на текста, е
употребена със следното значение:

A) изварявам повече от необходимото
свежите зеленчуци

A) област на ниско атмосферно налягане
B) застой в областта на стопанския и
обществения живот

B) надигравам съперниците си
C) движа се на бавни обороти, за да
предизвикам съперника си

C) потиснато, угнетено състояние на духа
D) избрани или назначени лица, изпратени
за изпълнение на някаква поръчка

D) искам да осигуря предимство на своите
съотборници

E) влог в банка за съхранение или гаранция

E) стремя се да надмина конкурентите си
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92. Според текста ----.

91.- 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) средновековните владетели се
допитвали до хиромантите по важни
въпроси

Дали ръката е огледало на душата?
Интересът към човешкия крайник възниква
още в древен Китай. Там е намерен
отпечатък от палец върху глинен съд още от
III век пр.н.е. По подобен начин се
подписвали и в Египет, Вавилон и Индия.
През Средновековието пък много владетели
се увличали по хиромантията – гледане на
бъдещето по ръката. Всички те били
обградени от щатни хироманти, към които се
допитвали по важни проблеми. В днешно
време се разглежда друга функция на
ръката. Според специалистите линиите не
предсказват, а показват. Чрез тях могат да
бъдат открити здравословни проблеми.
Изследванията потвърждават тази теория.
Независимо дали ще показва какво ще ни се
случи, или от какво сме болни, с
напредването на технологиите ръката
започва да «говори».

B) бъдещето може да се предскаже само от
гадателите
C) глиненият съд от III век пр.н.е. е
доказателство за равнището на
материалната култура в древен Китай
D) през Средновековието щатните
хироманти винаги се допитвали до
владетелите си по неотложни въпроси
E) интересът към човешкия крайник
довежда до разцвета на медицината в
древен Китай

91. В текста се разказва за ----.

93. В текста се изтъква, че ----.

A) чудното свойство на огледалата да
отразяват човешката душа

A) с напредването на технологиите
интересът към човешката ръка изчезва

B) хиромантията, която е гледане на
бъдещето по ръката

B) в Египет се подписвали върху папирус
или пергамент

C) условията, при които са работели
щатните хироманти през
Средновековието

C) линиите на ръката не предсказват, а
показват

D) археологическите разкопки в Китай,
Египет и Индия

D) чрез линиите на човешката ръка не
могат да бъдат открити здравословни
проблеми

E) анатомията на човешкия крайник

E) заболяванията могат да бъдат
предотвратени само с възможностите на
медицината
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94. Изразът «увличам се по хиромантия»,
намиращ се в петото изречение на текста,
е употребен със следното значение:

95. Думата «предсказвам», намираща се в
осмото изречение на текста, е употребена
със следното значение:

A) помагам на хиромантите да се отдадат
изцяло на работата си

A) избирам нещо за хората от близкото си
обкръжение

B) влека със себе си привържениците на
хиромантията

B) създавам у някого наклонност към нещо
C) казвам какво може да се случи в
бъдеще, предричам

C) повличам хиромантите в определена
посока

D) решавам нещо още преди да е обсъдено
или осъществено

D) завладявам вниманието на хората,
занимаващи се с хиромантия

E) пазя, закрилям, ограждам

E) обзема ме, отдавам се изцяло на
хиромантията
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97. Според текста ----.

96.- 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) с медитация не може да се постигне
душевно спокойствие и равновесие

Будистката религия е създадена през VI век
пр.н.е. от принц Сидхарта Гаутама.
Родителите му са били индуси. Той живеел в
Непал, и както подобава на принц, тънел в
разкош. Веднъж, в течение на един ден той
за първи път видял старец, болен и
мъртвец. Това дълбоко го развълнувало.
Принцът напуснал семейството и дома си и
се отдал на размисли за страданието в
света. Той живял известно време като
последен бедняк. Но гладът и студът му
пречели да размишлява. Затова решил, че
човек трябва да води умерен живот – не
богат и разточителен, но не и мизерно
беден. След много години самовглъбяване и
размишления принцът обявил, че открил
смисъла на живота и че целокупното
познание го осенило. Много хора му
повярвали и той станал известен като Буда,
което означава «Просветеният». Буда
пътувал из страната и напътствал хората как
да се избавят от страданията и да се
просветлят. Буда смятал, че човек трябва да
се стреми към мъдрост и морална чистота
посредством медитация. Той казвал, че ако
хората следват този път, ще освободят ума
си от злото, жестокостта, измамата и
омразата.

B) произходът на родителите на Сидхарта
Гаутама е неизвестен
C) човешкият стремеж към мъдрост и
морална чистота е непостижима мечта
D) съществуват различни и противоречиви
предположения за значението на името
Буда
E) принц Сидхарта Гаутама напуснал дома
си и започнал да живее с мисълта за
страданието в света

98. В текста се изтъква, че ----.
A) човешкият ум е неспособен да се
освободи от злото, жестокостта и
омразата
B) Буда обикалял из страната и напътствал
хората как да се избавят от страданията

96. В текста се разказва за ----.
A) вредата, която нанася силната
религиозност върху характера и
поведението на индивида

C) древногръцките философи са осенени от
целокупното познание за смисъла на
живота

B) последствията от богатия и
разточителен живот върху човека

D) принцът е живеел в Непал сред мизерия
и бедност

C) сходствата между основните световни
религии

E) гладът и студът са основните човешки
беди в Непал

D) живота и дейността на принц Сидхарта
Гаутама, станал известен като Буда
E) пътешественическата страст на
древните индуси
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99. Изразът «тъна в разкош», намиращ се във
третото изречение на текста, е употребен
със следното значение:

100. Думата «разточителен», намираща се в
деветото изречение на текста, е
употребена със следното значение:

A) притежавам средно материално и
социално положение

A) човек, който неоправдано и неразумно
изразходва пари или материали

B) оставам без въздух, задушавам се

B) кухненски работник, който точи баници и
други брашнени изделия

C) потъвам в света на хубавите книги
D) живея богато, пищно, разточително

C) служител, който източва пари и средства
от държавната хазна

E) богатството ме разваля като личност и
характер

D) върви бавно, със закъснение
E) човек, чието основно занимание е
точиларството

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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