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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test  80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır 
(3 saat).

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru gö-
rünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmama-
nız yararınıza olabilir.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.



 

 

 



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-

kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 

önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayan-
ların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların  
sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.

7. 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 salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, 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 ya da 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 üzerindeki Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve 
salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki hem de cevap 
kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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 1. - 7.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

عن غزو الجراد  ----زائر أن الج الزراعةأكدت وزارة 

كثر عرضة لهذا النوع من  المنتشر خاصة بالمناطق ا

. الحشرات  

A) B)

C) D)

E)

وقفبالت  بعيدب    
ف ع نأى با  

 بإحجاـ

  ---- كانت دمشق دوحة من دوحات الدنيا الجميلة،

صالة و .  بكل الخيرات ----فيها ا  

A) B)

C) D)

E)

يستفيد - حيث  تتمتع - تتجلى    
تفاخر - تستضيف   ينفرد - تتمركز   

يشتهر - اط   

  في عالم القصص والروايات،  ----ليس التاريخ قصة 

جداد ----شاىد دىر وسجل ناطق  وإنما ىو    .تركو ا

A) B)

C) D)

E)

ا -يبحث   كما  -تكشف     
ِلما تندرج     - فيما -تعرض    

كلما  تنتسب    -

1.

2.

3.

ل المصنوعة من الملح في العالم أكبر معرض للتماثييتضمن 

ا بينها ، تزن فيم----أحد عشر  افتتح في الصين الذي

ف  .من الملح ----أكثر من عشرة آ  

A) B)

C) D)

E)

 ً طن -ثا     ً اطنً  -ثا  
 ً أطناف -ثا أطناف -ثاؿ      

طن -ثاؿ    

    تعرض حالًيا في مهرجان إدنبرة للفنون مسرحية مبنية على
إعجاب   ----المسرحية  ----قصص ألف ليلة وليلة، و

                                       .لنقاد والجمهوركل من ا

A) B)

C) D)

E)

من حظيت      -   -أحرزت 
على -حازت   و -توصلت     

دور -لعبت   

في " البدون"مصدر مسؤول أن العدد الحقيقي لـ كشف

ف غير مسجلين في  4 ----ألًفا،  39الكويت  آ

                                          .         الجهاز

A) B)

C) D)

E)

 وذلك   الوقت الذي  

ا أدى إ  وعلى رأسها   

ً عن   فض

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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حزاب المتطرفة " فورين أفيرز"أكدت مجلة  أن فوز بعض ا

نتخابات البرلمانية يعني  .  على حقوق المرأة ----في ا

A) B)

C) D)

E)

ساس  ا ؿ   ا
نقضاض  طاحة  ا  ا

نتهاؾ  ا

 8. - 14.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

بوين أن يعرفا فيما إذا   منذ بضعة عقود لم يكن باستطاعة ا

ن فهما  ----كان طفلهما  ، أما ا مراض أم  من ا

.                   ذلك قبل بدء الحمل ----يستطيعان   

A) B)

C) D)

E)

سيافن -مليئاً  معرفة -خالياً      
دراية -فارغاً  اـ -بعيداً     إ  

 ً اؼ -شاغ اع  

العلماء منذ زمن بظهور فيروس مميت قادر على  ---- 

في المائة من سكان العالم وعلى قتل أعداد   44إصابة 

. التصّور  ----  

A) B)

C) D)

E)

فوؽت -تنّبأ  تفيض -كشف    
خارج -تراقب  تندرج -تتطلع     

أكثر -أبدى   

7.

8.

9.

وحدة كاميرا رقمّية جديدة  ----أزاحت شركة يابانية  

ملم، قادرة  7،45 يتجاوز  ----للهواتف المحمولة بــــ

 1،،1على التقاط الصور بدرجة وضوح تصل إلى 

. ميغابكسل  

A) B)

C) D)

E)

-   مسافة على   ويو -من    

تكسية -إ   ك عن      -

مسح من   -

ج السكر أصبحت   ----جيل جديد من أقراص ع

تتميز بالحفاظ على ضبط مستوى السكر بالدم  ضى،للمر 

.           المريض لنوبات انخفاض مفاجيء ----وعدم   

A) B)

C) D)

E)

نب تسمح   - إصابة -ر تؤث   
توّصل متناِوؿ    - تعرض -متاحة    

تفّشي دـ    -

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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قراءة خفيفة أو سماع موسيقى  ----أتعود نفسي في الليل 
م  أو متابعة فيلم سينمائي؛ بعدىا أتهّيأ لنوم عميق وأح

.أن تكون سعيدة ----  

A) B)

C) D)

E)

أستعد -من   راودتْ  -لػػػ     
اليقظة -على   أ -إ      

أتوسم -على    

ا ا وعهودً شهدت حياة الصين على مدى التاريخ الطويل أحداثً 
خطار، وعصف بها العنف الذي  ---- خضر  ----با ا
.واليابس  

A) B)

C) D)

E)

ّوؿ -يطة   تاح -فوفة      
يقتل -مضروبة   قضيت -ملفوفة     

يغّ  -يط    

12.

13.

السفير الجديد لدولة  ----تسلم رئيس الجمهورية أوراق 

.الكويت في أنقرة، بقصر تشانكايا  

A) B)

C) D)

E)

ية   ث   ر
 اعتماد  ورشة 

 ملف 

14.

Diğer sayfaya geçiniz.3



 

 

 

2012-KPDS İlkbahar/ARAPÇA

 15. - 19.  sorularda, aşağıdaki parçada numaralan-
mış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bu-
lunuz.

ـ بطبيعتها إنسانة شاعررقيقة  ا عواطف قوية  ---- (15) ا
ـ السعادة  دفاقة، ولعل ذروة السعادة البشرية ىي      ا

ب ---- (16) ناف وليدىا لتحيطو بكل ا . والرعاية وا
تمعات الشرقية  تصبح الزوجة جزءاً من العائلة    و بعض ا

موعة أفراد العائلةتنجب  ---- (17) ً يضاؼ إ   ،طف
ياة  ستمرار ا ت يعت ركناً أساسياً  فالطفل  مثل ىذه العائ

ناف . الزوجية ب والعطف وا ـ موضع ا والطفل بالنسبة ل
ويح ومصدر لل النفس، ومن ىنا تسعى  ---- (18)تنمية وال

افظ على وليدىا وترعاه وتع بو من كل  ف  كل أـ جاىدة 
ة ---- (19)  . حياتو كن أف يواجهو  مس

A) B) C)

E)D)

 ذي  ذو  ذات 

 ذا  ذوات 

A) B)

C) D)

E)

 تتذكر  تسّلم 
 تُغ   تضن  

 تتلفق 

15.

16.

A) B) C)

E)D)

إ   ثحي     ما داـ   

 ما     إفْ 

A) B) C)

E)D)

على    من  لػػػ  

عن     

A) B)

C) D)

E)

 عتوه مكروه 
رديئة    سيئة  

 أحداث 

17.

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 20. - 24.  sorularda, aşağıdaki parçada numaralan-
mış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bu-
lunuz.

الكتابة أو  ---- (20)ؿ من رصد الكواكب أو من ىو أو 
شهر إ  عداد؟ من قسم السنة إ أشهر وا    (21)وضع ا

ؼ  أف الشرؽ  ؟---- إ تدوين  ----(22)  خ
مراض و  وا ا شارقة الشعر، وعا العلم من الغرب، فقد نظم ا

الشرائع، ورصدوا الكواكب وعينوا أماكنها  ---- (23)
 . دامس ---- (24) غفلة و والغرب 

 

A) B) C)

E)D)

ع    انكشف  اخ  وجد    

ل  اصطبغ   ار

A) B) C)

E)D)

سبوع     أسابيع    أسبوًعا    ا

سابيع   سبعة أياـ  ا

20.

21.

A) B) C)

E)D)

  أسرع   أفضل أرفع 

 أسبق    أمهر

A) B) C)

E)D)

أسسوا    وضعوا  قدموا  

وا   صدروا   ر

A) B) C)

E)D)

ـ  غامق    نـو ظ   

 بلية  العمق 

22.

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 25. - 34.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

رق قد يزيد أيًضا من ---- ، فقد أثبتت دراسة كبيرة أن ا
زمات القلبيةخطر  صابة با .ا  

A)

B)

C)

D)

E)

م على قسط كاؼ من النـو أشار  شاركوف إ عدـ حصو ا
ع رأي    استط

قد يكوف من يعانوف من اضطرابات  النـو يتقلبوف على 
م معظم الليا  جنو  

اث للتأك زيد من ا توقع إجراء ا د من انطباؽ من ا
تلف قطاعات السكاف   النتائج على 

صابة  رتباط ب ا اضي رصد نوع من ا بينما   ا
كتئاب صابة با زمن وا رؽ ا   والقلق با

زيد من الدراسات لفهم  تأث  مدىمن الضروري إجراء ا
  النـو على القلب

   .---- تشير المصادر إلى تاريخ مولده 

A)

B)

C)

D)

E)

عّمرين  ويقاؿ إنو كاف من ا

 ليست لدينا معلومات تدؿ على مسقط رأسو 

صلي راء حوؿ موطنو ا   تضاربت ا

ا   نعتقد أنو أبصر النور  مطلع القرف ا

 ولكن ُيستنتج بأنو ولد سنة مائت للهجرة

25.

26.

. ----لك واتخذه جليًسا ونديًما قّربو الم  

A)

B)

C)

D)

E)

 وجعلو من خاصة ندمائو 

 بغض النظر عما كاف بينهما من مودة 

م وجهت إليو   فأمر بنفيو بسبب 

ؤ  رات امعفا عنو شريطة أ يشارؾ  ا  

لك شعراء وظرفاء وكّتاب   كاف ب منادمي ا

معلوماتنا عن تلك العصور القديمة مبنية على الحدس 

.---- والتخمين  

A)

B)

C)

D)

E)

ة   إذ تتوفر لدينا معلومات 

ستغراقها  الِقد ـ وضياع أخبار تلك العصور  

ا  صادر  حصر  كتبات تزخر  ف ا  

عوه  ؤرخوف كل ما شاىدوه و  فسجل ا

ف الرواة كانوا من الثقات   

. ----انصرفت عنو الوجوه وتنكر لو الناس   

A)

B)

C)

D)

E)

 إضافة إ كونو شخصية ذات شهرة

ً لدى الناس نو كاف مكّرًما مبّج  

 بعد أف كانوا يتوسلوف إليو

نو وفقداف كرامتو   أما سبب خذ

 استاء منو بعض أقاربو وذويو 

27.

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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. ---- شخصينانعقدت أواصر الصداقة والمحبة بين ال  

A)

B)

C)

D)

E)

قات بينهما  وبعد توثيق الع

 وأعجب كل بصاحبو

مر الذي ىدـ دعامة الصداقة ا  

 وازداد كل منهما تنافرًا وحقًدا

  نسيا القطيعة وعادا إ ما كانا عليو

. بعد أن كان مستودع سره ----   

A)

B)

C)

D)

E)

مر كاف يشك ويرتاب  صدقو  منذ أوؿ ا

ئو ثقة ه من أكثر زم   يزؿ يعت

مراء ذا مكانة وحظوة  ذكور لدى ا  كاف ا

 تغ قلُب الرجل على صديقو 

لم أف رفيقو موثوؽ بو،  يبيح بسرع    

.  عمل لهم إ الحرب والنهب ----  

A)

B)

C)

D)

E)

ح رد قوة وشجاعة وس  ليس الغزو 

 ابتكروا صناعات متعددة وِحر فًا متنوعة

توسط ارية  البحر ا م جاليات   كانت 

دنة ـ، يدعوف إ ا  كانوا من أنصار الس

هالة  كانوا غارق  الفوضى وا

30.

31.

32.

----  ً . فليس في أخباره ما يشير إلى أن لو نس  

A)

B)

C)

D)

E)

ة صاحبكاف  أسرة كب  

 نعلم أنو  يُعقب ولًدا

 كاف يفتخر بقبيلتو وكثرة عددىا

صلي   ىو من سكاف ىذا البلد ا

ازات فائقة يل القادـ سيحقق إ  نأمل أف ا

. ويصرح بما يجول في نفسو ----  

A)

B)

C)

D)

E)

ق والقوؿ الكا دد ب قوؿ ا ذبكاف ي  

 كاف يرائي ويوارب  تصرفاتو 

 كاف شجاًعا، جريًئا، يقوؿ ما يعتقده 

 كاف متشائًما، ذا ىواجس وقلق 

  يكن يتجاسر على إبداء أفكاره بصراحة 

33.

34.
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 35. - 38.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

لواف، ونستط لواف ىي الوسيلة الفعالة لدراسة ا يع عن دائرة ا
لواف لط ا ل ألواف وىي تتفق مع تسلس. طريقها أف نرى كيف 

لواف الطيف وتوجد ألواف أساسي ة ىي ال تتكوف منها كل ا
خرى زرؽ ،ا صفر وا ر وا لواف الثنائية . وىي ا أما ا

ساسيفتتكو  لواف ا لط لون من ا رف  صفر  ة مثل ا وا
تقا خضر، ، و ينتجاف اللوف ال صفر ينتجاف ا زرؽ وا ا

زرؽ ينتجاف البنفسجي ر وا ثية فتوجد . وا لواف الث أما ا
ر  لواف ب كل لوف وأقرب لوف ثنائيعلى عجلة ا منو مثل ا

تقا  ثيوال زرؽ البنفسجي فهي ألواف ث خضر وا صفر ا . ةوا
لواف الباردة تشتمل على الزرقا ة، الزرقاء والبنفسجيء والقريبة من ا

مراء تقالية وا لواف الدافئة فتشمل على الصفراء وال أما . أما ا
لواف  تقاليا مراء وال رجوانية وتسمى ا ضراء وا عتدلة فهي ا ة ا

رارة والنار، وىي مصادر  ا تذكرنا بألواف ا لواف الدافئة  با
ا تتفق مع أما الزرقاء والقريبة منها فتسّمى با. للدؼء لباردة، 

ا مبعث ال  اء، و ات . ودةلوف السماء وا لواف تأث ذه ا و
ادي ا ا تلفة عن كيا لواف الدافئة تظهر نفسية  ، ذلك أف ا

قيقيللرأ لواف الباردة ي أك مساحة من مساحتها ا ة وأف ا
قيقيتظه لواف . ة أيًضار أقّل مساحة من مساحتها ا ف ل
لواف الباردة صفة التقّلص ار البصرينتشاافئة صفة الد كما . ول

ة تبدو أخّف  لواف الباردة والفا ّسمة ذات ا شكاؿ ا أف ا
ة لواف الدافئة والقا لونة با ً من تلك ا  .ثق

لوان الباردة نف .----هم من النص أن ا  

A)

B)

C)

D)

E)

ل ثية ال تتشكل منها عجلة ا لواف الث وافتتفق مع ا  

ثة  دةو ألواف تتسم بال تتكوف عادة من خلط ث  

لواف الثنا  أخرى ائية ال بدورىا تنتج ألوانً تتناسب مع ا  

ضافة إ ا با ماثلة  ة البنفسجيتوي على الزرقاء وا  

ماؿ على الناظرينتعطي تأ ًا تتصف با ث  

لوان الدافئة  .----يقول النص إن ا  

A)

B)

C)

D)

E)

لون شياء ا ا كانت عليهاعل ا ا أجسم وأوسع  ة   

لواف الباردة ؼ ا اًما   تعكس أشّعة الشمس 

ا مع الباردة   تؤثر على النفوس  حالة استعما

 تبدو مساحة الع ضيقة عند رؤيتها

لوافتل مركزًا رئيسيً  ا على دائرة ا  

35.

36.
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ه أننست   .----طيع أن نستخرج من النص أع

A)

B)

C)

D)

E)

بيض يدخل   ثيةاللوف ا لواف الث تشكيل كل ا  

صفر تتميزاف بالتوافق الت ر وا ـ بينهمااا  

زرؽ لطهما اللوف ا خضر ينتجاف  صفر وا  ا

سود يتكوف من خلط ألواف الطيف بالتساوي  اللوف ا

ا  لواف الدافئة  رارة والنار ا تداعيات مرتبطة با  

37.   .----أن نفهم مما يفيده النص

A)

B)

C)

D)

E)

تقا خضريتك ال ر وا صفر وا وف من مزج ا  

زرؽ  البنفسجي ا ا يتكوف من مزج لون أساسي و

ر   وا

صفر  خضر إ ا ّوؿ ا بيض   ا

لواف ا يزات ا دافئةلالتقلص من   

لواف الرئيسية مع بعضها يعطي لونًا أكثر حيويّة  مزج ا

38.
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 39. - 42.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

مل جانًبا معيًنا يتعلق  ية ال  وعية التار تعد شواىد القبور إحدى ا
والكتابة على . بتاريخ بعض الشخصيات ومكانتها ونسبها وفضائلها

ا إما قبل  نسانية، يكتبها أصحا شواىد القبور من أقدـ العادات ا
م وإ موفا م بعد مو ويعتقد البعض بأنو ينبغي على . ما تكتب 

تار العبارات ال تناسب  ه بنفسو و نساف أف يكتب شاىدة ق ا
تمعات، شرقية  . شخصيتو وقد انتشرت شواىد القبور  معظم ا

توي على عدد كب من . كانت أـ غربية غرب العر  د ا فنجد ب
ع والتعدد، من حيث مادة الصنع شواىد القبور، وتتميز بالتنو 

تبعة  صناعتها والكتابة عليها ساليب والطراز الفنية ا د . وا و
ا  شواىد القبور العثمانية  تركيا وما تتميز بو من تنوع كب رغم أ
تلفة،  ة، فلكل شاىد غطاء أو قلنسوة  أعمدة من الرخاـ متشا

فة من صفات الشخص وىناؾ إشارات عديدة، كل منها تدؿ على ص
تو ية الشواىد على ما تتضمنو . ا ضموف،  تقتصر أ ومن حيث ا

ه،  كيم، وعبارات دعائية لصاحب الشاىد وغ من آيات من الذكر ا
حياف  ية، تساعد  بعض ا ا مادة تار بل توفر من تراجم أصحا
تلفة، متعلقة بصاحب  ية  على إلقاء الضوء على أحداث تار

صيلة زاخرة من . لشاىدا دنا كتابات الشواىد  ً عن ذلك  وفض
دىا  كتابات أخرى لقاب والنعوت، قلما   . ا

 

ه أن شواىد القبور  نستنتج من   .----النص أع

A)

B)

C)

D)

E)

تدنية ثقافة تمعات ا  ظاىرة منتشرة ب شرائح ا

  تكتب على القبور إ بعد وفاة من ُدفن فيها

اث الت جياؿمن ا ي الذي ترثها ا ار  

زيرة  فادة منها  تبياف جوانب مهمة  تاريخ ا تتأتى ا

 العربية 

ا على جنس الراقد فيها ارجي   يدؿ الشكل ا

ه إن بعض الناس يرون أنو يتحتم على  يقول النص أع
   .----الشخص أن 

A)

B)

C)

D)

E)

عياد  يضع أكاليل من الزىور على ق قريبو  ا

ياة ه وىو على قيد ا  يكتب شاىدة ق

ه بعد الوفاة مل رمزًا يتصف بو على شاىدة ق  

كيم على شاىدة القيوصي بكتابة آيات من  الذكر ا  

ؿ شواىد اليلقي الضوء على وقا ية من خ قبورئع تار  

39.

40.
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كما ىو مفهوم من النص أن الشواىد المغربية تشابو الشواىد 
  .----العثمانية من ناحية 

A)

B)

C)

D)

E)

سطحة سطوانية ذات الرؤوس ا ا ا  قبعا

 القلنسوة ال تغطي رأس الشاىد 

لفوؼ بعمامة ذات شرائح   النوع ا

يزىا بأنواع متعددة  

جتماعية للمغفور لهكشف الطبقة ا  

41. يات  ه بأن فحوى الشواىد  يقتصر على ا يفيد النص أع
دعية فحسب، بل على  .----القرآنية وا  

A)

B)

C)

D)

E)

ميل للموتى  معان عميقة تب الوجه ا

ا ة حياة أصحا ؿ س ية من خ  وقائع تار

 الشجرة العائلية للمغفور لو بشكل موجز

يط ت تاج حولو عمامةالزخارؼ ا يات  ذه ا ة   

تمعات يزت بو ا  مستوى الفن البديع والرسم الرفيع الذي 

42.
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

ولد أث الدين أبو حّياف  ط ْخشارش، مدينة من حضرة غرناطة،  
ًا و موطنو  لكنو  يقطن  بلدتو ال ولد. القرف الرابع عشر فيها كث

د شرًقا  ندلس، بل تركها وأخذ يهاجر ويتجوؿ  الب صلي وىو ا ا
قاـ بالقاىرة ت . وغربًا إ أف استقر بو ا وكانت مصر يـو دخلها، 

غوؿ عن مصر  ماليك الذين استطاعوا أف يصدوا ىجمات ا ظل ا
ماليك البحرية با. والشاـ س كما شهدت دار وزخرت مصر  عهد ا

تو أبو حياف تدريس . مصر  ىذا العهد حركة عظيمة  التأليف
قمر امع ا قراء   نصورية وا درسة ا وكاف أيًضا عظيم . التفس با

ذكياء، وكاف يقبل عليهم ويعّظمهم وينّوه بقدرىم وقد . التقدير للطلبة ا
ؤلفات  التفس وال ثروةترؾ أبو حياف  نحو واللغة ضخمة من ا

بشية كية وا خرى مثل الفارسية وال وكاف  . والقراءات واللغات ا
خذ من مصدر بعينو يستقي منو مادة كتابو،  اعتمد بل يقف عند ا

ـ تعلى مصادر  ع لة ا ث كتابًا، وبلغت  سة وث زيد على مائة و
ـ النحو واللغة و   .علـو الدينال نقل منها ما يربو على مائت من أع

ه أن  .  ----نفهم بعد مطالعة القطعة أع  

A)

B)

C)

D)

E)

ماليك صدوا ىجمات الصليبي  ا

 أبا حياف  يغادر مسقط رأسو

ندلس كانت مركزًا مهًما للعلم  ا

غربمصر   تذب علماء ا كانت   

اىات اً متعدد ا  أبا حياف كاف عا

. ----نفهم أن أبا حيان تجول في بلدان كثيرة   

A)

B)

C)

D)

E)

حظاتو  كتاب  ع م و  

ن إ وطنو   وشعر دائًما با

قصىػػُقففّضل ا غرب ا اـ  ا  

ًا  مصر  رساة أخ  وألقى ا

د مكانًا يطمئن إليو  فلم 

43.

44.
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.  ----نفهم أن أبا حيان   

A)

B)

C)

D)

E)

م متازين ويهتم   كاف يثّمن جهود الطلبة ا

ميذه يكتبوف ما يقول امع وت وكاف يلقي دروسو  ا  

كية آنذاؾ وتعّلمها ية اللغة ال  انتبو إ أ

خرى و إ العلـو ا  كاف  البداية لغويًا،  ا

قارنة ب اقاـ با   اللغات وأصو

45. ه  ستنتجن . ----أن عهد المماليك من النص أع  

A)

B)

C)

D)

E)

كية  يعت عصًرا راجت فيو سوؽ الفارسية وال

شرؽ العر كاف عصًرا زحف فيو الصليبيوف إ ا  

 شهد صراعات وحروبًا ب العثماني وحكاـ مصر

  يكن خالًيا من نشاطات علمية

 بدأت مصر تنشأ كدولة مستقلة

46.
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

صادر  تجددة بوصفها أحد البدائل  دية إ الطاقة ا بات العا ينظر 
س تجددة  الطاقة التقليدية وا ف مصادر الطاقة ا تفيدة، ذلك 

مر الذي  مل مفهـو الطاقة النظيفة، ىذا ا ا  ضافة إ أ تنضب، با
ًا من دوؿ العا  تعلقة إ دفع كث اث ا ًا با أف تو اىتماًما كب

صدر الرئيس ستقبل ا تجددة، لكي تكوف  ا  التزود  يبالطاقة ا
ً م حفوري الذي تش الكث من الدراسات إ بالطاقة بد ن الوقود ا

مر الذي يوجب توف بديل مناسب وعملي لو . أنو سينفد يوًما ما، ا
حفوري، توّلد  اؽ الوقود ا ة من اح فى أف العوادـ النا كما  
انبعاثات مرتفعة من غاز ثا أكسيد الكربوف، والذي يعرؼ بأنو الغاز 

تس والرئيسي ا شارة إ نسبة . بب  زيادة درجة حرارة ا در ا و
تجددة حالًيا ىي  حدود  ة الطاقة ا ا الطاقة  ٘ٔمسا ائة من إ با

ًيا نتجة عا صعدة. ا ية  وإدراًكا من صناع القرار على ا ختلفة بأ ا
ؿ تب استخدامات الطاقة النظيفة، فقد  ستدامة، من خ التنمية ا

تجددة،  قادت ًا إ تأسيس الوكالة الدولية للطاقة ا هود أخ ىذه ا
مر  ا، ولعل ىذا ا ماراتية أبو ظ مقًرا  ذت من العاصمة ا وال ا
ستخداـ  ي كب يهدؼ إ ا سيع أنو سيكوف ىنالك جهد عا
ّكن  ا  عاء، و ا يعود با على البشرية  تجددة  فضل للطاقة ا ا

 .ن تأم مصادر طاقة نظيفة وآمنة للجميعم

ه أن الطاقة المتجددة تُعتبر بمثابة    يُفهم من النص أع

---- .  

A)

B)

C)

D)

E)

منة   أحد البدائل للطاقة النظيفة وا

صادر الطاقة التقليدية  يارات البديلة    أحد ا

قة اؿ حديث العهد ستثمار  مشاريع عم ل  

حفوري  طاقة تعتمد على الوقود ا

ة  حياتنا ية كب ا أ صادر التقليدية ال   أىم ا

ه أن    .----ثاني أكسيد الكربون يّتضح من النص أع

A)

B)

C)

D)

E)

رضأجواء ا  غاز عد اللوف والرائحة يوجد  

حفوري  تسفر عنها اؽ الوقود ا اح  

تجددةمن أىم الغازات ا ل تكّوف مصادر الطاقة ا  

ستقبل ا سينفد  ا اث إ أ  تش ا

وية رارة ا  من الغازات ال تؤدي إ ارتفاع درجة ا

47.

48.
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كبر من الطاقة  ه أنو ما زال الجزء ا يستنبط من النص أع

----.  

A)

B)

C)

D)

E)

فة وآمنة على صعيد العاثابة طاقة نظي   

ًيا  نت جة عا ا الطاقة ا تجددة من إ  ىو نسبة الطاقة ا

تجددة  يندرج ضمن الطاقة ال  تتسم بالطاقة ا

واء والطاقة الشمسية  تشمل طاقة الرياح وا

خشاب خلفات ا يوية  ويل الطاقة ا  تأ من 

49. ه إن تأسيس مؤسسة دولية ت رمي إلى    يقول النص أع

----.   

A)

B)

C)

D)

E)

ستقبل القريب   استخداـ تقنيات الفحم  ا

مة  إنتاج مصادر طاقة تتصف بالنقاوة والس

تجددة ستثمري الطاقة ا  إتاحة الفرصة 

عتمدة على النفط فيض عائدات الطاقة ا  

ىفيض نسبة ثا أكسيد ال دف الك كربوف  ا  

50.
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

خضاع  يزه القانوف، وا بوية والتمييز الذي  اط القرابة ا ما زالت أ
 ، رأة العربية على العمـو تأصلة، تكبل ا يمنة الذكورية ا جتماعي وا ا

كم منزلتها الضعيفة فيما يتعلق بص نع القرار داخل العائلة، وىي، 
مأس س سري وا شكاؿ من العنف ا كما . تتعرض باستمرار 

، ضروبًا من  ىا من النساء  مناطق أخرى من العا تتحمل، مثل غ
باشر باشر وغ ا درجة  الفئة . العنف ا مارسات ا وتشمل ا

اوح ب الضرب  سدي ال ت عتداء ا و كل أشكاؿ ا ا
مارسات . غتصاب والقتلوا رأة ضحية  ، فهو وقوع ا أما النوع الثا

عضاء  سما مثل تشويو ا ذى ا ا ا ثقافية واجتماعية تلحق 
ومع أف بعض البلداف . التناسلية وتزويج الفتيات  سن الطفولة

ناث، فإنو ما زاؿ  عضاء التناسلية ل ارسة تشويو ا العربية حظر 
نتش بذه وتقف واسع ا جتماعية  وروثات ا عتقدات وا ف ا ار، 

إ جانب القائم بو، كما تتضافر جهود شخصيات عامة متنفذة 
مارسات افظة للدفاع عن ىذه ا ومن . وقوًى سياسية واجتماعية 

تمعات العربية،  الصعب قياس مدى انتشار العنف ضد النساء  ا
ظورة  وضوعات ا ثقافة تتمحور حوؿ السيطرة  فذلك  ا

ارس  البيوت على . الذكورية نظور  ومعظم ىذا العنف غ ا
مهات ب. الزوجات والشقيقات وا رائم ىو وعدـ ا غ عن ىذه ا

 . الشائع

ه أن تعّرض النساء للعنف  .----يّتضح من النص أع  

A)

B)

C)

D)

E)

ن   ؿ اغتصا فقطدث من خ  

اه النساء عبارة عن معتقدات تساند العنف  

 ظاىرة  تقتصر على الدوؿ العربية فقط

تمع  ظى بقدرة فائقة داخل ا  يتم على يد كل من 

ة مع زيادة الوعي النسوي خ شى  السنوات ا  بدأ يت

ه أن العنف غير المباشر ضد  من المفهوم من النص أع

. ----النساء   

A)

B)

C)

D)

E)

هن  سن ي ناث وتزو ارسات تتضمن ختاف ا نجم عن 

 مبكرة  

ناطق الريفية ا النساء  ا  حالة فريدة تتعرض 

سدي من ضرب وقتل واغتصاب عتداء ا  يشمل أنواع ا

 ظاىرة تتعذر قياسها قياًسا حتمًيا  دوؿ العا

هة ال تعرضت   يتم ختصة من قبل ا غو للجهات ا إب

 لو  

51.

52.
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عضاء التناسلية من  ه إن بتر جزء من ا يقول النص أع

ناث  ل ختان ا . ----خ  

A)

B)

C)

D)

E)

  يتم وضع حد لو بسبب قوى خفية تستفيد من  

ارسات العنف   

ستثنائية على الرغم من منعو  بعض  ت ا ا ليست من ا

  الدوؿ العربية 

ا النساء   باشر الذي تتعرض  يعت من العنف ا

تمعات الذكورية    ا

بذ  افظة  تمعات  ذه عمل  يزاؿ منتشرًا  

إنسانية  مارسات ال  ا

اذ قرارات  شاركة  ا ص با رأة فيما  يضعف مكانة ا

 داخل العائلة 

53. ه أن العنف ضد ا . ----لنساء ُيستنتج من النص أع  

A)

B)

C)

D)

E)

ار س ضد كافة شرائح النساء  

زالة العنف ضدىن  يفتقر إ بذؿ جهود جبارة 

 بدأ حظره  بعض الدوؿ العربية وذلك بوضع قوان صارمة

راىقة ة ا مل  ف بكر وا  يشجع على الزواج ا

نساف ً واضًحا على مدى تأث الدولة  أمن ا  يقدـ دلي

54.
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 55. - 58.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bu-
lunuz.

: رنا  
 ----

  :فاطمة
يكمن السر في متابعة الكرة بدقة فائقة إلى أن يحين وقت  

 .الضرب

  :رنا
مر سهل، لكنو في الواقع يحتاج إلى   مك أن ا يبدو من ك

      .الممارسة والتدريب
A)

B)

C)

D)

E)

يبة فيما يتعلق بأسلو  اللعب .أشعر با  

اىي مباشرة؟ ررين الكرة با اذا    

ذاقة؟  ذه ا  من أين تعلمت لعبة التنس 

ذا الشكل كما تنجزين؟  ما السر  ضرب كرة التنس 

انعك أف نواصل اللعب فيما بعد؟ ىل   

55.

:مها  
 ىل ىناك أماكن جيدة لتناول الطعام في ىذه البلدة؟ 
  :رو

  :مها
 ما العمل إذن؟ 

  :رو
 .لنشتر ما يلزم للنزىة خارج البلدة 

 ----

A)

B)

C)

D)

E)

.النهرتوجد مطاعم جيدة للسمك على شاطئ      

سعار عالية والطعاـ ليس  ، كل شيء مدبّرة للسياح، فا ك
  .جيًدا

نتجعات لقد لقيت أحد  اضية، لكن ا ياـ القليلة ا  ا
ف   .أعرؼ عما إذا سأجدىا ا

د فيها أنواعأكيد، ىناؾ أماكن ج يدة  تركيا حيث 
كي ت للمطبخ ال ك . ا  

د الصعوبة  العثور على أحلى  ن  أياـ الدواـ فلن 
ماكن  البلدة   .ا

56.
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وؿ : الكاتب ا
ىتمام المطلوب   يزال دون ا طفال عندنا  .أدب ا  

  :الكاتب الثا
 .ينكره أحد نعم وأنا أعتقد أن ىذا جزء من واقعنا المؤلم،  

وؿ   :الكاتب ا
 

 :الكاتب الثا
فراد، وندع المؤسسات - ولكن علينا أ نلقي اللوم كلو على ا

م وما شابو، في معزل عن ىذا اللومووزارات ا ع . لثقافة وا

 ----

A)

B)

C)

D)

E)

ا  دب ليست بأقل  بية ال يتلقاىا الطفل عن طريق ا فال
قاىا  مدرستو أو على يد والديويتل  .

قيقية عندنا تكمن  قلة  طفاؿ ا أعتقد أف مشكلة أدب ا
د نتاج ا طفاؿ ا .  ل

ك من  ملوف القسط ا بدع  حسب رأيي أف ا
سؤولية، ف جتماعي ا لقوف الوعي ا هم الذين   .

طفالنا من رقاـ إ ضآلة ما يقدـ  حصاءات وا  تش ا
تحدة  مم ا دب قياًسا إ ا . ا

ططً ت  ما أماـ الكتاب قبل ضع دور النشر   مباشر
مر  بداعالكتابة للصغار، ا الذي يؤدي إ الفوضى  ا  .

57. :الصحفي
في الليالي عادة في آبوللو ّواد الفضاء ينامون ان رُ كيف ك 

ل الرحلة؟  خ

  :رائد فضاء
 

  :الصحفي
 ما أكبر ما أثار انتباىك حول منظر القمر وأنت عليو؟

 :رائد فضاء
كانت السماء فاحمة السواد، تشعر . الجمال المرعب... ارهقفإ 

مسها وكانت سوداء كالحبر ب نكمكأنو ي ك أن تصل إليها وت

  .نجوم

  ----



A)

B)

C)

D)

E)

ة وآخذ  الشماؿ وأعتلي القمينة إفأقود السأف كنت أحلم 
.  النادي حيث أناـأىبط 

 كاف يعمل بسرعة عالية فلم كاف جسدي متعًبا لكن ذى
. أ  

ّوـ لتهدئ ولكنو   أوؿ ليلة اضطررت إ تناوؿ قرص من
ًجايكن  ع  .

ات الراحة  تواجه أية م كلة  النـو ش ف  .

طاطيف عند طرفيها كاف مع كل واحد أرجوحة شبكية 
اكينة كاف منامي ؽ ا ط . و موضع الوقوؼ 

58.
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 59. - 62.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

. كان الرجل المذكور من أىل بيت لهم في العلم باع  

A)

B)

C)

D)

E)

ت   ا ، بارًزا  عدة  .كاف بارًعا  العلـو  

عرفة ىل العلم وا .كاف بيتهم منتدى   

اـ بالعلم ا فضل وإ .كاف الرجل ينتمي إ أسرة   

ستم السة أىل العلم وا ذكور عن  اع  يكن يتأخر ا

.إليهم  

طالعة والبحث قدـ ذكره كث الشغف با .كاف الرجل ا  

صالتها . إن الشدائد ىي محك لمعدن الشعوب وامتحان   

A)

B)

C)

D)

E)

ياة .ما زالوا يعانوف من الشدائد وشظف ا  

.ىناؾ من  يتحمل الصعوبات ويتخاذؿ أمامها  

م ا اد سبل حل بديلةأج .شاكل إ إ  

شاؽ ال يقاسيها نساف  ا ا تظهر أصالة ا .إ  

خلصوف خواف ا .عند الشدائد يعرؼ ا  

59.

60.

 لم تقتصر الفوضى على العاصمة وحدىا، بل امتدت إلى 

.مختلف أقاليم الدولة  

A)

B)

C)

D)

E)

دف تعرضً  نازعات كانت العاصمة من أكثر ا ا للدمار إثر ا

. السياسية  

ا إ  قل حصًرا على العاصمة وحدىا بل تعد  تكن والق

د .أماكن أخرى من الب  

دف بل زحفوا إ العاصمة شاغبوف بتخريب ا . يكتف ا  

وضى، ح العاصمة ما سلمتدف كلها من الفتضررت ا

  .منها

ضطرابات  دف  نفس اشتعلت شرارة ا  الريف وا

. الوقت  

61.
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ن على أن اتصافو بالتواضع ولين الجانب  يعني قبولو للهوا

. أو سكوتو على الظلم  

A)

B)

C)

D)

E)

وض  ب ا ز النزاعات والتجاذبات و  كاف 

.غمارىا  

على الرغم من تواضعو وىدوء بالو إ أنو كاف بو شيء من 

ء ي ياء وا . الك  

 يكن يرض بالذؿ أو يصمت حياؿ الضيم رغم بعده عن

بة الطبع   .التك وص

دة ضع للظلم لكونو ذا إباء و  يكن يستذؿ نفسو و 

.وأنفة  

نساف تصف بالتواضع أف يقاـو الظلم والتع على ا ف سا

واف .ويرفض ا  

62.  63. - 66.  sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

صديقك مفرط في تخطئة الناس مهما كانوا علماء أو  

أن يجد لهم  باحثين أو مثقفين ممتازين، وليس ىمو إ

أخطاء في كتبهم أو أفكارىم أو كلماتهم وىلّم جرا، فأنت 

نسان قد يخطئ  ولذا  ،يصيب وأتريد أن تنبهو على أن ا

؟     عليو أن يكف عن ىذا الخلق المذموم، فماذا تقول لو  

A)

B)

C)

D)

E)

طل ئ من الوىم وا .البشر غ معصوم من الزلل و م  

.لكل سيف نبوة ولكل عا ىفوة  

ة لطخة عار على جب العلماءا .لوقوع  أخطاء كب  

زاعم السخيفة وصمة عار عليهم .صحيح أف ىذه ا  

خطاء ال ارتكبها فلو العزة والشرؼ . إذا تنبو العا إ ا  

63.
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نسان في الشيخوخة ف يبقى  ىناك من يرى أنو تنفد قوة ا

إ الصبر أمامو بسبب عدم قدرتو على تصاريف الحياة 

مل  وانتظار الموت، لكنك تفكر عكس ذلك وتدعي أن ا

نسان يشعر بنفسو نشيطًا ويجد   يفنى و يزول ما دام ا

 في أعماق روحو حيوية، فكيف تعبر عن ذلك؟

A)

B)

C)

D)

E)

نعو من ـر  سن أف يبدع ويبتكر شيًئا فإف ا مهما حاوؿ ا

  .ىذا

نساف قويًا خصيًبا منتًجا ما داـ  يفقد من آمالو  أرى ا

  .شيًئا

حظ أف ىذا الرجل الشيخ يعمل ويسعى رغم تقدـ عمره .أ  

ب كبار السن من لو أىداؼ ومطامع، لكن الشيخوخة 

. وؿ دوف ذلك  

شيب سوؼ يذىب بكل عليكم أف تنتهزوا الشبيبة فإف ا

.قواكم  

64. ، فيزعم "مالعال  "دار النقاش بينك وبين صديقك حول مفهوم 
أنت  ىو من يعرف كل شيء بينما ترى" العالم"صديقك أن 

ىو من لو معرفة إضافة إلى وجهة نظر وقوة " العالم"أن 
؟         التحليل والمثابرة على البحث، فكيف تعبر عن ذلك

A)

B)

C)

D)

E)

ا يطلق العا من  يتأخر عن طالعة ويقدر على حفظ  إ ا

.معظم ما يقرأه  

اً  قل ما داـ  أعت الرجل عا .  يتقن أربع لغات على ا  

قو إضافة إ توفر  تو وكملت أخ العا من حسنت س

  .علمو وسعة معارفو

.أوساط مثقفة  

ما من عا إ وقد تر  على يد ذي علم كب ونشأ  

بل من لديو خصائص فحسب،  اً عا عارؼليس من يكنز ا

  .وميزات ومنهج

65.
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خيرة، لسوء الحظ، ازدادت نسبة العنف ضد  في السنوات ا
وأثناء النقاش. النساء وبدأت ىذه الظاىرة تثير قلق المجتمع

ئك في ىذا الموضوع، تقول إنو يجب اتخاذ تدابير مع زم
من قبل المراجع الحكومية للقضاء على ىذه المشكلة، فماذا

 تقول؟ 

A)

B)

C)

D)

E)

تسلط على النساء نع ا ، ليس ىناؾ شيء  .بالنسبة   

كن  سف، قضية العنف ضد النساء واقعة   مع شديد ا

  .ردعها

رأة وحقوقها ماية ا   .ب إصدار قوان صارمة 

مود  العقوؿ ىي البواعث على  ضارة وا التخلف  ا

  .ىذه الواقعة

ات احتجاجية للدفاع عن حقوقهن  اذا  تنظم النساء مس

 وكرامتهن؟ 

66.  67. - 70.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

الروحي والمادي إن المنمنمة صورة مصغرة عن العالم  

نسان الشرقي  وتتوالف فيها شتى الفنون مثل العمارة ل

، حيث ----، والموسيقى والشعر والقصة والنقش

أنواع فن التصوير ة واحدة شتى الفنون و تتمثل في صورة فني

    .ة متناسقة تنطق بجمالية واحدةفي وحدة توليفي

A)

B)

C)

D)

E)

أ بعض الفنان إ  متميًزا ايً الشرؽ بوصفو قناًعا فنفقد   

 نظر الطبيعير مثل اش أنواع فن التصويها يف كما تندمج

ياة البيئ والطبيعة الصامتة   ةيوصور ا

ط واوىذا مرت رؼ العر منطقة البنيةبط بدخوؿ ا

ة  يفالزخر   

ياة والبيئة ىذه تتألف منظومة كاملة من فف ي صورة ا

شارات   ا

لف الوحدة ي يؤ الذ ضافة إ ما يشبو الكماؿ الفبا

تناسقة   ا

67.
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ثينيات من أىم الفترات في تاريخ المدرسة  تعتبر أعوام الث

ى ا علا ىامً الرومانسية الفرنسية التي أنجزت انتصارً 

سيكية بعد  فسجلت . ----العشرينيات، " معركة"الك

ثينيات وضعً  قة فرنسا بالشرق ا لا ىامً ا إيجابيً ا تاريخيً الث ع

مي فنيً  س . ا أيًضاا  

A)

B)

C)

D)

E)

اه  التطلعات كاف ىذا من عدـ وجود برنامج موحد ا

سلوب    ةيا

فسدة مالية إ ا عركة حّولت ا   كما ىو معروؼ أف ىذه ا

عركة نفسها كم الفرنسي خلقت ا فوضى داخل النظاـ ا  

ميلة كلها ة للفنوف ا د الشاسعة مق فأصبحت أراضي الب

ا  على الواقعوكاف من نتائجو فرضها نفسها كمذىب 

  رنسيالثقا الف

68. من طبائع اللغة الفصيحة ترك الفضول والتكرار إ لحاجة  

غية أو إيقاعية أو لزيادة معنوية، فإذا انتفت الحاجة  ب

يكثر اللغو في  . والزيادة المشار إليهما، ع يب التعبير باللغو

ثّمة ىناك  :، نحو قول بعضهم----كتاباتنا الحديثة، 

ونحن في غنى عن التوضيح أن للظرفين ثّمة . مشكلة

شارة إلى البعيد .  وىناك معنى واحد، وىو ا  

A)

B)

C)

D)

E)

كتفاء بإحدى الكلمت ب ا  ولذلك 

مع ب الظرؼ والصفة  ومنو ا

 ومن ذلك تكرار الظرؼ لفظًا أو مع

 لكن التكرار قد يكوف مفيًدا

لفاظ ألفاظًا أعجميةع إذا كانت ا  

69.
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بداع الشعبي التي تقوم بدور    تزال النكتة مادة من مواد ا

كل مناسبة تقريًبا فليس ىناك زمنكبير في حياتنا اليومية في  

دب، أو مكان لم تعش فيو النكتة سواء في الحياة أو ا

وإذا كانت. تتعلق بجانب اجتماعي ساخرة من سياسة

دبية والشعب ن إلى أصول نفسية واحدةية ترجعاالنكتتان ا

فإن النكتة السياسية في وسعها أن تحدد المكان والزمان

نجليزية اللذين نشأت فيهما، فنستطيع أن نميز النكتة ا

من المصرية، والقاىرية من غيرىا في مختلف العواصم

. ----العربية،   

A)

B)

C)

D)

E)

ثل  ؿ وكننا أف وبا حت يز النكتة القاىرية  زمن ا

ا   عصرنا ا

ع الظاىري الذي  يث الضحك إ لكونو فهناؾ ا

وؿ   ع ا  مرتبطًا با

ة جًدا تتميز بطبيعته ا الدرامية وبتصعيدإف النكتة قصة قص

ايتو بطريقة فجائية  دث و  ا

قيقية تفلسف التناقض وتبلوره إ أقصى حد   فالنكتة ا

كلمات تقدمو  أقّل    

موات والسلبيات   فأنواع النكتة متعددة كالساخرة من ا

صرية  كظاىرة الدروس ا صوصية ا  

70.  71. - 76.  sorularda, verilen Arapça cümleye an-
lamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Arapça cümleyi bulunuz.

مم  أكد تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج ا

نمائي أن تغير  يهدد المكاسب التي خ المنا المتحدة ا

           .تحققت على صعيد التنمية البشرية في العالم أجمع

A)

B)

C)

D)

E)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın çıkar-
dığı insani gelişme raporu, iklim değişikliğinin,
dünya çapında insanlığın ilerlemesi yolunda
kaydedilen kazanımları tehdit ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafın-
dan yayımlanan insani gelişme raporu, iklim de-
ğişikliğinin, dünyada insani gelişime ışık tutan
kazanımları tümüyle tehdit ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ya-
yımladığı insani gelişme raporu, iklim değişikli-
ğinin, bütün dünyada insani gelişme açısından
gerçekleştirilen kazanımları tehdit ettiğini
vurguladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ya-
yımladığı insani gelişme raporu, dünyadaki ik-
lim değişikliğinin beşerî büyümeye ilişkin kaza-
nımları tümüyle tehdit ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ya-
yımladığı insani gelişme raporuna göre, iklim
değişikliğinden dolayı insani gelişmeye ilişkin
kazanımlara yönelik tehdit giderek artmaktadır.

71.
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نتقال من  "الفن السابع"د يشه اليوم ثورة ثانية، ىي أشبو با
السينما الصامتة إلى الناطقة والملونة، بفضل إدخال التقنيات 

   .الرقمية

A)

B)

C)

D)

E)

Sessiz sinemadan sesli ve renkli sinemaya
geçiş yaşamış "yedinci sanat", bugün dijital
teknolojiler sayesinde benzer bir devrim daha
yaşamaktadır.

Dijital teknolojilerin kullanılması sayesinde
"yedinci sanat", bugün sessiz sinemadan sesli
ve renkli sinemaya geçişte yaşadığı bir devrimi
yaşamaktadır.

Bugün ikinci devrimini yaşayan "yedinci sanat",
dijital teknolojilerin kullanılması sayesinde
sessiz sinemadan sesli ve renkli sinemaya
geçişi andıran bir süreç içerisindedir.

Sessiz sinemadan sesli ve renkli sinemaya
geçişte olduğu gibi, "yedinci sanat" artık bugün
dijital teknolojileri kullanarak bir devrime daha
tanık olmaktadır.

Günümüzde "yedinci sanat", dijital teknolojilerin
kullanılması sayesinde sessiz sinemadan sesli
ve renkli sinemaya geçişe benzer bir şekilde
ikinci bir devrime tanık olmaktadır.

72. دة إلى أن تناول جرع صغيرة من تشير أدلة علمية جدي

صابة بالسرطانات، بل سبرين يومًيا قد تقي من خطورة ا ا

. وقد تعالج بعًضا منها  

A)

B)

C)

D)

E)

Yeni bilimsel veriler, her gün düzenli alınan kü-
çük aspirin haplarının kanser riskini azalttığını,
bazı kanser türlerini de iyileştirebildiğini göste-
riyor.

Kanser riskinin her gün alınan küçük aspirin
haplarıyla azaldığı ve hatta bazı kanser
türlerinin tedavi edildiği bilimsel araştırmalarla
da kanıtlanıyor.

Yeni bilimsel kanıtlar, günlük küçük aspirin hap-
ları almanın kansere yakalanma riskinden koru-
yabileceğine, hatta bazı kanser türlerini tedavi
edebileceğine işaret ediyor.

Yeni bilimsel çalışmalar, her gün alınan küçük
aspirin haplarıyla kanser riskinin azaltılabilece-
ğini ve bazı kanser türlerinin tedavisinin müm-
kün olabileceğini ortaya koyuyor.

Yeni bilimsel delillerin işaret ettiği gibi, gün aşırı
küçük aspirin hapı içmek kansere yakalanmak-
tan koruyabilir, hatta bazı kanser çeşitlerini te-
davi edebilir.

73.

Diğer sayfaya geçiniz.26



 

 

 

2012-KPDS İlkbahar/ARAPÇA

Amerikan Uzay ve Havacılık Araştırma Ajansı
yetkilileri Mars Gezegeni hakkında araştırma
yapması için 1995’te fırlatılan ve Mars’ın atmos-
ferinden girerken kaybolan uzay aracının düş-
tüğü yeri belirlediler.

A)

B)

C)

D)

E)

مريكية موقع  حدد اف ا اث الفضاء والط مسؤولو وكالة أ
ركبة طم ستكشاؼ كو  ا ا  ريخ عاـال  إرسا كب ا

وّي للكوكب 99٘ٔ ؼ ا ا الغ   .وال اختفت أثناء دخو

م   مريكية أ اف ا اث الفضاء والط أعلن مسؤولو وكالة أ
ديد موقع  ركبةكنوا من  قها  طم ا ال  إط

ريخ عاـ  ت أثناء  99٘ٔستكشاؼ كوكب ا وال است
وّي للكوكب ؼ ا ا الغ   .دخو

مريكية  كن اف ا اث الفضاء والط  منمسؤولو وكالة أ
ا للبحث عن كوكب  ركبة ال  إرسا ديد موقع إسقاط ا

ريخ عاـ  وّي  99٘ٔا ؼ ا ا الغ وال اختبأت أثناء دخو
. للكوكب  

م مسؤو  أفاد مريكية أ اف ا اث الفضاء والط لو وكالة أ
ديد موقع  ركبةحوا   قها  إسقاط ا ال  إط

ريخ عاـ ستكشاؼ ك أثناء  وال توارت 99٘ٔوكب ا
وّي للكوكب ؼ ا ا الغ   .دخو

مريكية،مسؤولو وكالة  حدد اف ا اث الفضاء والط بعد  أ
ركبةديد مكاف  هود مضنية،ج ال  تدشينها  ىبوط ا

ريخ عاـ  وال اختفت أثناء  99٘ٔللبحث عن كوكب ا
وّي للكوكب ؼ ا ا الغ .دخو  

74. Dokuma malzemesi olarak çok ince ipliğin kul-
lanıldığı Hereke halılarını diğer halılardan ayı-
ran en önemli özelliği çift düğüm tekniği ile
dokunmasıdır.

A)

B)

C)

D)

E)

يز سجاجيد ىركة ال  من استخداـ  تطريزىايتم  أىم ما 
ا، من باقي السجاجيد غرزىا بطريقة ُعق د خيوط رقيقة جدً 

. ثنائية  

يز سجاجيد ىركة ال تستخد ـ  نسجها إف أىم ما 
ىا، نسجها بأسلوب الُعق د  خيوط  غاية الرقة، من غ

زدوجة .ا  

عل نسج سجادات ىركة ال إف  يوط رقيقة للغاية  اؾ  ُ
تلفة  ىا من ناحية عىذه السجاجيد  ا نسجها ن غ

.يسمى ازدواجية الُعق د  

ىا، وىي من  يز سجادات ىركة من غ صائص ال  من ا
ا  النوع الذي تستخدـ  نسجها خيوط رقيقة جداً، كو

. مكّونة من ُعق د ثنائية  

ىا من السجادات بأسلوب تتميز سجاجيد ىركة من غ
زدوجة    .ال تستخدـ  نسجها خيوط رقيقة جًدا الُعق د ا

75.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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Dünyanın en uzun süreli referans kaynağının
yayımcısı Britannica Ansiklopedisi 244 yıl
sonra 32 ciltlik ansiklopedisinin basımını
durdurma kararı aldı.

A)

B)

C)

D)

E)

يطانية ال تعت أ عارؼ ال  طوؿقررت موسوعة دائرة ا
، إيقاؼ إصدار نسختها الورقية ال  الناشرين عمرًا  العا

. عاًما ٕٗٗجزًءا بعد  ٕٖتتكوف من   

ثابة أطوؿ  يطانية ال  عارؼ ال قررت موسوعة دائرة ا
، توقيف طبع النسخة الورقية ال  الناشرين مدًة  العا

.سنة ٕٗٗجزًءا وذلك بعد  ٕٖتتألف من   

ثابة أكثر  يطانية ال  عارؼ ال ذت موسوعة دائرة ا ا
، قراًرا بوقف طبع النسخة الورقية ال  الناشرين عمًرا  العا

.عاًما ٕٗٗلًدا بعد  ٕٖتتألف من   

يطانية، وىي ناشر أطوؿ  عارؼ ال قررت موسوعة دائرة ا
راجع ؤلفة  ا ، إيقاؼ إصدار نسختها الورقية ا عمرًا  العا

             .عاًما من أوؿ إصدارىا ٕٗٗجزًءا بعد  ٕٖمن 

يطانية باعتبارىا أكثر  عارؼ ال أصدرت موسوعة دائرة ا
، قراًرا حوؿ إيقاؼ إصدار النسخة الناشرين عمًرا  العا

  .نة من نشرىاس ٕٗٗجزًءا بعد  ٕٖالورقية ال تتألف من 

76.  77. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla okundu-
ğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cüm-
leyi bulunuz.

اؿ        وسط  مدينة د مركز ا وؿ مرة  الشرؽ ا (I) 

عماؿ والسياحة  ت  (II)وا ينطلق الباص العجيب  رح
تعة ليطوؼ بكم بعضً  ا من معا د الرائعة لتتمتعوا ا

بة  اضي  (III)شاىد خ مع عراقة ا ا د ال  امتازت 
شرؽ،  ستقبل ا اضر ورؤية ا و تنظيم أوؿ  (IV)وحداثة ا

اف صوؿ على  رحلة ط اضي بعد ا  شهر سبتم ا

ية  هات الر زمة من ا وافقات ال وبإثارة غ مسبوقة  (V)ا
قاعد من ال إ البحر ليمخر تنتقل وف وأنتم على ذات ا

ا  ة لطا الباص العجيب عباب مياه خ ور د  رحلة مث
تكم ي  .      راودت 

A) B) C) D) E)I II III IV V

77.

Diğer sayfaya geçiniz.28
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منوحة إف جائزة البوكر العربية     ائزة الوحيدة ا  (I)     ىي ا

ديدة نح   قادت (II). للروايات العربية ا وائز ال  كثرة ا
ة، إ انتعاش  خ ؿ السنوات ا ، خ للرواية  العا العر

قباؿ عليها بصورة غ مسبوقة كما   (III). الكتابة الروائية، وا
وائز نبهت  دور النشر  الكث من دوؿ العا إ ىذه ا

ة،  ة الرواية العربية إ لغات كث ىتماـ ب  (IV)ضرورة ا
انية  يطالية وا ليزية والفرنسية وا وعلى رأسها ا

سبانية،  وىي اللغات ال يتكلمها أكثر من نصف  (V)وا
ـّ أو لغات ثانية متعلمة على  رضية، كلغات أ سكاف الكرة ا

قل  .ا

A) B) C) D) E)I II III IV V

ة جدً  ا من الوقود    تستهلك الدوؿ الصناعية كميات كب  (I) 

وؿ والغاز الطبيعي،  فري مثل الفحم والب وىي  (II)ا
وقد تضاعف حجم الوقود  (III)مصادر غ متجددة للطاقة، 

و  ستخر ج إ  اضي ٖٓا و  (IV). مرة منذ القرف ا
نارة  ا  حقل ا ية الكهرباء اليـو على استعما تقتصر أ

صان ا تعدتو لتشمل س القطارات وا ختلفةفحسب وإ . ع ا
(V)  ي من نتاج العا وتستخدـ الدوؿ الصناعية معظم ا

غذية فري وح من منتجات ا عادف والوقود ا  .ا

A) B) C) D) E)I II III IV V

78.

79.

لة،         ًوا من عشرين جريدة و هجر   (I) إف للعرب  ا

(II)  هجري دب ا مريكيت فا  يغلب عليو الطابع ا
نسا والقيم الفاضلة  منها ما تصدر  أمريكا  (III)ا

نوبية هاجر  (IV). الشمالية وما تصدر  أمريكا ا و ا
سفة نفر  دباء والف العربية ىناؾ من الكّتاب والشعراء وا
م، وىو جزء متّمم للعا العر  يتم إ  م أوطا تفتخر 

هاجرين ص بالعرب و نيويورؾ شارع كب خا (V). م ا
ليزية خازف العناوين العربية فوؽ ا . د فيو فوؽ أبواب ا

A) B) C) D) E)I II III IV V

80.
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