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2021-YDT/AR ARAPÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

----.يسترجعانوجلساسنواتبعدالصديقان التقى

الصور المرض

الكتابة الذكريات

الحلويات

سرةأفراد جلس جازةهادئمكان----يتحدثونا ل
.الصيفية

ختيار عتبار

متياز هتمام

نفصال

.الحديقةفيأختهامع----البنتتلعب

الصغار الصغير

صغيرة أصاغر

الصغيرة

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

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B)

C) D)

E)

ُعّد فيوبخاصة----التلوثأنواعأحدالبيئيالتلوث 
.الكبرىالمدن

الرائع الجميل

الخطير الشريفة

ّرة المب

ُ لم طل ِ .مسلم----علىفريضةال

حتى ل خ كل

بعد قبل

.درجةأربعينإلىالصيفهذافيالحرارة ----

انزلقت ارتكبت

ارتفعت انفصلت

اندمجت

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B) C)

D) E)

6.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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تلكوتعطيهالمجتمع،هوية----والتقاليدالعادات
.بهايصطبغالتيالخاصةالصبغة

تهتم تنجح

تسوق تتصل

تحدد

طفال ---- ثمنأكثر----العادةفيا فيوجباتث
.اليوم

من/يعاني من/يتأكد

من/يتخلص على/يساعد

إلى/يحتاج

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A) B)

C) D)

E)

.عباداتأهممنبعبادتينالمسلمينأعياد ----

تعمل تنعزل

تصادف ترتبط

تتعامل

السعرات----يوميبشكلالرياضةممارسةإن
.الجسمفيالزائدةالحرارية

تحرق يحرق

تحرقين نحرق

يحرقن

بعيدالحجربط----الفطربعيدالصومتعالى ربط
ضحى .ا

ما لما كما

بما عما

.سكرتيرهمعتحدثت----شخصياالمديرأقابل لم

لن لو

لكن ثم

 9. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

9.

A) B)

C) D)

E)

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B) C)

D) E)

12.

A) B) C)

D) E)
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ّالمناسبالغذاءإّن ----المتوازن الغذاءهوالحاملل
.الغذائيةالمجموعاتجميععلىيحتوي

تي ال التي

الذي الذين

اللذان

مكانإلىمكانها----فتتحركالصخرة،العامل يزيح
.آخر

ن ِ إلى على

بـ في

قواعدتغيّررغمكبيرا----العربيةاللغةقواعدتتغير لم
.العاميةاللهجات

ّرا تغ متغايرا

تغايرا ّرا متغ

مغايرا

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B) C)

D) E)

15.

A) B)

C) D)

E)
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ثةوأّم،أبمنمكونةأسرةفيأعيش:طارققال وث
الكهرباءشركةفيموظفاأبييعمل،(16)----
التاريختدرسمدّرسةوأميسنوات،عشر(17)----
ميذ كبرأخيأما،(18)----الصفلت الصففيفهوا
.آخرحيناويرسمحيناالقدمكرةيلعبأن(19)----.التاسع
ثوعمرهاالحضانة،فيالصغيرةوأختي .سنواتث

.الرابعالصففيفأدرسأنا(20)----

أبرار د أو

رجال نساء

شيوخ

أينمن لهذا

لذلك منذ

كم

السابع أسبوع

أسابيع سبعة

سابعة

 16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

16.

A) B)

C) D)

E)

17.

A) B)

C) D)

E)

18.

A) B)

C) D)

E)

يساعد يجلس

يكتب يدرس

ّ يح

بما لما

أما عما

كما

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)
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.الحجفريضةأدائهمبعد ----

فرجع دهمإلىالحجاجآ ب

بسرعةالمناسكبكلقامثم

العمرةتأشيرةعلىفحصلوا

الفروضبكلمتمسكاكان

عرفاتفيالليلةقضيتعندما

.الظهربعدوبارداممطرافأصبح، ----

سبوعنهايةفيالبحرشاطئإلىسنذهب ا

يامهذهجداحارةالشمس ا

يومكلمبكراالبيتمنأخرج

ّكان الصباحفيوحارامشمساالج

مطارالشتاءفصليمتاز الغزيرةبا

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

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

.وأورباآسيابينكجسرنوعهمنالفريدوموقعها ----

مثلالقديمةالمدنزيارةيحبونالناسمنكثير
إسطنبول

الجميلةالمدينةهذهالعالمأنحاءجميعمنالسياحيزور

فيالمدنأحدثإحدىحقاهيإسطنبولبأنتشعر
العالم

يينيعيش مسرورينإسطنبولفيالناسمنم

والثقافيةالطبيعيةبكنوزهازوارهاإسطنبولتسحر
والتاريخية

----.فريقينبينُلعبرياضةالطائرة الكرة

فرنسافيأونشأتبل

لعابقائمةفيإدراجهاتمثم ولمبيةا ا

إنجلترافيمرةولظهرتنها

الستةعبيهاعدديتجاوزحتى

ّمملعبعلى شبكةبواسطةمق

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5



2021-YDT/AR

ثةمرورمنالرغم على ----.الكارثةعلىأيامث

نقاذعملياتزالتما نقاضبينمستمرةا ا

المدينةضواحيفيالمواطنينمنكثيرمات

ّالوزيرأخبر فأ بيوتهمإلىرجعواالمواطنينآ

نقاذعمليةفيالناسبينالحكومةتواجدت ا

لالحكوميةوالمبانيالمدارستهدمت دقيقةخ

----.المدنفيالنباتاتمنالكثيرزرع يجب

الماءيحبالنباتن

جميلةحديقةتكوينعلىيساعدنه

التلوثمنالهواءتنقيالنباتاتن

مطربدونتعيشأنتستطيعنها

نقيوالهواءهادئةالقريةن

قراصبعض ّيةا ----.ُستعملالط

البئرمنالماءلشرب

الخضرواتلزراعة

ىالصداعلتخفيف ّ والح

الخيللركوب

الفضاءإلىللصعود

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

27.

A)

B)

C)

D)

E)

هامادوراالحديثةالنقلوسائلتلعبالحاضريومنافي
.----

الفحمأوالحطبوقودهاكانإذ

ممإحباطفي وعلمياواقتصاديامادياا

النقلوتسهيلالمدنبينالربطفي

دائماسهالنقلهذايكنلملكن

بالبخارالبدايةفيتسيرالقطاراتوكانت

28.

A)

B)

C)

D)

E)
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مانتشرعندما س الرسولبعثالعربية،الجزيرةفيا
العاص،بنعمروبرئاسةالصحابة،منوفدا(ص)

م،ُعمانأهليدعو س وأكرموه،عمروا،فأحبوال
م،فيودخلوا س .دينعلىُعمانأهلفاجتمعا
إلىمنهموفدقدم،(ص)رسولبوفاةعلمواوحينما
فةالصديقبكرأباوبايعواالمنورة،المدينة .بالخ

ُمان؟أهلإلىوفدا(ص)الرسولأرسل لماذا

بكرأبايبايعوالكي

العاصبنعمروليكرموا

والبركةبالخيرلهمليدعوا

ميدعوهملكي س ل

النبيبوفاةليخبروا

فةتولى من ؟(ص)الرسولبعدالخ

العاصبنعمرو

الصديقبكرأبو

الصحابةمنوفد

الخطاببنعمر

ُمانأهل

 29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

النص؟حسبصحيحالتاليةالعباراتمن أي

مانتشر س الذيالوفدقدومبعدالعربيةالجزيرةفيا
(.ص)الرسولبعثه

وفاةقبلالمنورةالمدينةإلىُمانأهلمنوفدقدم
.(ص)الرسول

فةالعاصبنعمروُعمانأهلبايع وفاةبعدبالخ
.(ص)الرسول

إلى(ص)الرسولأرسلهالذيالوفدبكرأبواستقبل
.وفاتهقبلالمدينة

إليهم(ص)الرسولبعثهالذيالوفدُمانأهلاستقبل
.بالترحيب

31.

A)

B)

C)

D)

E)
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رضمنأكبرملتهبةكرةوهيمضيء،نجمالشمس ا
نسانحياةنتهتالشمسولو.بكثير والحيوانا

مياهإلىأشعتهاترسلالنور،مصدروهيوالنبات،
أعاليإلىالهواءيحملهبخار،إلىالمياهفتتحولالبحر،

رضعلىتنزلالتيالغيومفتتكون.السماءفيالجّو ا
نهاروتجريالنباتفينبت.مطرا ويتدفقوالجداولا
بارالينابيعمنالماء نرىالمطرينزلوعندما.وا

نُقطفيالشمسأشعةانعكاسنتيجةالشمسي،الطيف
لهاالمطر صليةألوانهاإلىوانح .ا

----.الشمسأن يبدو

نهارالبحارفيالمياهمصدر وا

والجداولالغيوممصدر

رضمنأكبرملتهبةكرة بقليلا

الحيةالكائناتلجميعالحياةمصدر

رضيةالكرةمنقريبة جداا

----.نتيجةتتكونالغيومأنالنصمن نستنتج

مطارسقوط وجداولأنهارإلىوتحولهاا

ر ّ الجّوأعاليإلىوصعودهاالمياهتب

المطرأثناءالشمسيالطيفألوانظهور

ماكنمنالرياحهبوب العاليةا

الشمسأشعةتحملهالذيالبخارصعود

 32. - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

32.

A)

B)

C)

D)

E)

33.

A)

B)

C)

D)

E)

النص؟حسبصحيحالتاليةالعباراتأي 

سطحعلىالموجودةالبحارمياهمصدرهيالشمس
رضيةالكرة .ا

بخرةمنالغيومتتكون الطيفمنالمتصاعدةا
.الشمسي

لهوالشمسيالطيف ألوانهاإلىالشمسأشعةانح
صلية .ا

صليةالشمسيالطيفأشعةمصدرهيالغيوم .ا

شعة الغيومإلىتتحولالشمسمنالمنعكسةا
.المتصاعدة

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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آمنةأّمهفسلّمتهالمكرمة،مكةفي(ص)محمدسيدناولد
دهامعلترضعهالسعدية،حليمةإلى صغرهمنكان.أو

مينالصادق”الناسفسّماهأمينا،صادقا علّموقد“ا
دابحياتهفيالناس قالحسنة،ا خ ولّما.الحميدةوا
.عليهالكريمالقرآننزولبدأعاما،أربعينعمرهصار

وابنبكرأبوصديقهبهوآمنخديجة،زوجتهبهفآمنت
.الناسمنوكثيرطالبأبيبنعليعمه

السعدية؟حليمةإلىأمهسلّمته لماذا

.صغيراكاننه

.مكةفيولدنه

.برضاعتهتقوملكي

.تربيتهأجلمن

دابلتعلمه .الحسنةا

مين؟الصادق(ص)محمداسيدناالناسسّمى لماذا ا

.صغرهمنذوأميناصادقاكاننه

ّمكاننه دابالناسمنيتع .الحسنةا

ربعينبلغعندمانبيّاأصبحنه .عمرهمنا

.عليهبالنزولبدأالكريمالقرآنن

.بنبوتهيؤمنونكانواالناسن

 35. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

؟(ص)محمدنبيناعلىالكريمالقرآننزولبدأ متى

.السعديةحليمةإلىأمهسلّمتهلّما

.الناسمنالكثيربهآمنعندما

ّمبدأحينما دابالناسُع .الحسنةا

ا ّ .بكروأبوخديجةزوجتهبهآمنتل

ربعينبلغلّما .عمرهمنا

37.

A)

B)

C)

D)

E)
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رسالةليتكتبأنأرجو:لهوقالجحاإلىرجلجاء
فليسدعني،:جحالهفقالبغداد،فيأصدقائيحد

يقرأهأنيستطيعوخطيبغداد،إلىللسفروقتعندي
أنمنبدّفبغداد،فيالذيلصديقككتبتفإذاغيري،
.رسالتيقراءةيستطيعلننهكتبتهماقرأإليهأسافر

----.جحامنطلبقدالرجلأن يبدو

بغدادفيأصدقائهأحدإلىيسافرأن

بغدادفيصديقهعنيبحثأن

صديقهلهكتبهاالتيالرسالةيقرأأن

أصدقائهحدرسالةلهيكتبأن

صديقهليشاهدبغدادإلىمعهيذهبأن

خطه؟عنللرجلجحاقال ماذا

.قراءتهجحايستطيع

.قراءتهأحديستطيع

.قراءتهغيرهيستطيع

خرونيقرأه .بسهولةا

.جداوسهللطيفخط

 38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A)

B)

C)

D)

E)

النص؟حسبنستنتجأنيمكنالتاليةالعباراتمن أي

.بغدادإلىالرجلمعجحاسافر

.رسالةلهيكتبأنالرجلمنجحاطلب

.للرجلرسالةجحايكتبلم

.جحابخطالرجلأعجب

.للرجلالمكتوبةالرسالةجحاقرأ

40.

A)

B)

C)

D)

E)
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مير”رواية عمالمن“الصغيرا المشهورةالعالميةا
طفالأدبإلىتنتميالتي كاتبهالنايعرضوفيها.ا

الطيارقصة“إكزوبيريسانتدوأنطوان”الفرنسي
بأميرالطيارفيلتقي.الصحراءفيطائرتهتعطلتالذي

.يحبهاالتيزهرتهتاركاآخركوكبمنأتىصغير

هالنصحسبالقصة كاتب ----.هوأع

الصحراءفيطائرتهتعطلتالذيالطيار

“إكزوبيريسانتدوأنطوان”الفرنسي

مير آخركوكبعلىزهرتهتركالذيالصغيرا

الصحراءفيطائرتهتركالذيالفرنسي

طائرتهتتعطلأنقبلفرنسافيعاشالذيالطيار

ميرأنالقطعةمن نفهم ----.الصغيرا

آخركوكبمنجاء

الصحراءفيطائرتهتعطلت

المشهورةالقصةكتبالذيهو

الصحراءفييحبهاالتيزهرتهترك

آخركوكبمنمعهبزهرتهأتى

 41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

41.

A)

B)

C)

D)

E)

42.

A)

B)

C)

D)

E)

ميرروايةإنالقوليمكنالنصقراءة بعد الصغيرا
----.قصةهي

أحديعرفها

للكبارعالمية

طفالعالمية ل

الصحراءفيالكاتبكتبها

مير الصحراءفيطائرتهتعطلتالذيا

43.

A)

B)

C)

D)

E)
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م : ا
–ّ .معطفبدونتخرججدا،باردالج

:الولد
–----

م :ا
.ولديياالشتاءشمستخدعك–

:الولد
.الشتاءفصلفيفنحنأمي،ياحقعلىأنت–

.فوراالحذاءسألبس،حسنا

.أميياالخارجفيجداجميلةالشمس

.أميياكثيرايضرالبرد

.والمطرالشديدالبردأحبأنا

. الليلةهذهسينزلالمطرأنأعتقد

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

44.

A)

B)

C)

D)

E)

:علي
.المعلميوماقتربلقد–

:خديجة
تفعل؟أنتفكرماذاصحيح،نعم– 

:علي
؟الورود،مثلتقليديةهدية– ِ وأن

:خديجة
–----

بسالعطور .جداغاليةوالم

متحاناتكثيرادرست .ل

.المتحفإلىالمدرسةبعداليومسأذهب

.شعرالهأكتبأنأفكرأنا

ّا .المدرسةمطعمإلىنذهبه

45.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.12
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: سامي
ليلى؟ياالخارجفيالطقسكيف– 

:ليلى
.وممطرباردالطقس– 

:سامي
الممطر؟الطقستحبينهل– 

:ليلى
 –----

:سامي
بشكلتمرالصيففيأوقاتناليلى،يامحقةأنت– 

.أجمل

الحياة،وتصعبالمرورمشاكلتزدادالممطرالجوفي
.المطرتحتالمشيأحبوأنا

أوقاتاأقضيننيوالمشمسالحارالطقسأحب،
.والسباحةكالتنزهفيهممتعة

تكثرالعصافيرنأجملالربيعفصلفيالطقس،
زهار .ملونةتكونوا

فباردايكونفيهالطقسنالشتاء،فصلأحب
.بيوتنامننخرج

مطارهطوللكثرةالباردالطقسأفضل التيا
.النزهةمنتمنعني

46.

A)

B)

C)

D)

E)

:رياض
نترككناصغارا،كناعندمافاطمةياتتذكرينهل–

.فيهونلعبإوقتا

:فاطمة
يامتلكأتذكرأناطبعا– .جديدمنتعودليتهاالجميلة،ا

:رياض
–----

:فاطمة
.هذاأتمنىأيضاوأنارياض،ياحقعلىأنت–

يامهذهقيمةيعرفالجديدالجيلوليت ويقضيهاا
نترنتعلىوليسالخارجفيباللعب .ا

آخرمتىأذكرأعدلمأننيلدرجةطويلةسنواتمرت
.الخارجفيفيهالعبتمرة

جيلأيالجديدالجيلأبناءأنتعتقدينهلولكن
نترنت مثلنا؟طفولتهميقضونوالتكنولوجياا

تغيبحتىالمنزلإلىنعودووهناكهنانركضكنا
.بيوتنالندخلعلينايصرخنوأمهاتناالشمس

اللعبفيطفولتناأيامقضيناننامحظوظوننحن
.الخارجفيوالركض

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.13
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: زينب
.الصغيرابنيمعأفعلماذاأعرف– 

:زهور
به؟مالماذا– 

:زينب
 –----

:زهور
طفالمعليلعبالحديقةإلىتأخذينهلماذا–  ا

خرين؟ ا

:زينب
.الكبارمعأووحيددائمافهوجيدة،فكرةهذه– 

.دائماويضحكجداسعيدهو

.تغذيتهفيأتعبوالطعاميحبإنه

.محظوظهولذلكإخوتهمعاللعبيحب

.البيتفيوالهاتفبالحاسوبدائمايلعبإنه

.الوقتفيويستيقظالوقتفيينامإنه

48.

A)

B)

C)

D)

E)

لكترونيالتسوق يأخذ لتسويققصيراوقتاعادةا
.البضاعة

شياءبيع نترنتعلىا مرليسا فيالسهلبا
سواق .ا

نترنتعبرالسلعلبيعمطلوبةالخبرة وقتفيا
.أقصر

لكترونيالتسوقيستغرقماعادة لبيعقصيرازمناا
.السلع

لكترونيةالتجارة مصدرهيالعنكبوتيةالشبكةفيا
.للدخلكبير

لكترونيةالتجارة لتسويققوياحاسوباتتطلبا
.البضاعة

لمنالحديثةالعربيةاللغةتدريس يمكن الوسائلخ
.الجديدةالتعليمية

الحديثةالتعليموسائلانتشارمعالعربيةتعليمسهللقد
.العالمأنحاءجميعفي

الحاضرالوقتفيظهرتومختلفةعديدةطرقهناك
.العربيةتدريسلتسهيل

طريقعنالحديثةالعربيةاللغةتعليمالممكنمن
ساليب .الجديدةالتربويةا

لمنالعربيةاللغةتدريسالصعبمن الوسائلخ
.الجديدةالتعليمية

ظهوربعدالعربيةاللغةتعلمعليناالسهلمنأصبح
.الحديثةالتدريسطرق

 49. - 53. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.14



2021-YDT/AR

حلهااليسيرمنليسمشكلةالبيئةتلوثأنالثابتمن .

. العالمفيالبيئيةالمشاكلمنالتلوثإن

. البيئةمشاكلأهممنالتلوثأنبالذكرالجديرمن

. القريبالوقتفيسيحلالبيئةتلوثأنالمتوقعمن

. المنالصعبحلهامشكلةالبيئةتلوثإن

.الناميةالدولفيمشكلةالبيئةتلوثيزال

فيالشخصياتهمالذاتيةالسيرعلىالكتاب يحتوي
.الحديثالعصر

.قليليسالجديدالقرنفيالمهمةالشخصياتعدد

قرننافيمشهورةالكتابهذاألّفتالتيالشخصيات
.الجديد

منالجديدالعصركتّابنعرفأنالمستحيلمن
.مؤلفاتهم

يومنافيالمهمينللناسشخصيةمعلوماتالكتابفي
.الحاضر

كانمامثلكثيرايكتبونالجديدالعصرفيالناس
.الماضيفي

51.

A)

B)

C)

D)

E)

52.

A)

B)

C)

D)

E)

لذلكالشعوبمنشعبأيلتقدمأساسيعامل التعليم
.لمواطنيهاوتيسيرهنشرهعلىالدولتعمل

تيسيرقبلشعوبهالتطويرجادةمحاولةالدولتحاول
.المواطنينبينالتعليمونشر

علمياالمواطنينتطويرفيعنهغنىدورللتعليم
قوتجهيزهم .ساميةبأخ

نهمواطنيهابينالتعليمونشرتسهيلعلىالدولتعمل
.الشعوبلتقدمأساسيعامل

تسهيلعلىيعملالعالمشعوبمنشعبكلكان
.التطورأجلمنالتعليمونشر

لتقدمأساسيشرطالدولشعوببينالتعليمتسهيلإن
.الدولهذهفيالمواطنين

53.

A)

B)

C)

D)

E)
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يخافوهو.حياتهفيمرةولالطائرةصديقك ركب
----:لتهدئتهلهتقولوأنتجدا،منها

تركبهاأنعليكويجببالطائرةللسفرجداصغيرأنت
.الوالدينمع

.الطائرةمتنعلىالطعامأتناولأنأحبأنا

.العالمفيللسفرجدامناسبةالتركيةالجويةالخطوط

توسيلةأسلمهيالطائرةللخوف،داعي للمواص
.العالمفي

متنعلىالمحمولالهاتفتشغيلإيقافالضروريمن
.الطائرة

.بذلكتسمحوالدتكولكنالمنزل،فيقطةتربية تريد
----:لهاتقولوأنت

بالقطط .البعضبعضهامعتتوافقوالك

.دائماالشوارعفيالحيواناتإطعامعلينايجب

صليالموطنهوإفريقياشمال .للقططا

.كثيراالقططأحبأننيتعرفينأنتوالدتييا

.المنزلفيلتربيتهجدامناسبأليفحيوانالقطة

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

54.

A)

B)

C)

D)

E)

55.

A)

B)

C)

D)

E)

فأنت.مقاسكليسولكنهجديداقميصاوالدكلك اشترى
----:بلطفلهتقول

بسسأضع .أنامأنقبلبترتيبالخزانةفيالم

القميصمنهاشتريتالذيالمحلأخبرنيأشكرك،
.غيره

.القادمةالحفلةفياللونأحمرقميصاسألبس

.لديكالمفضلالكتابأعطيتنينكأشكرك

دكعيدفيجديداقميصالكسأشتري .مي

عائلتكتخبرلمولكنكهناكللعمللبنانإلىستسافر
ُبهذا لتخبرهمعائليعشاءبتنظيمتقومولذلك،بع

----:لهمفتقول.بسفرك

بعضإلىمنكموأحتاجآخربلدفيدرسسأسافر
.المساعدة

. هناكللعمللبنانإلىبسفريخبركمجمعتكم

.آخرمنزلإلىسأنتقلولكننيلكمأقولماأعرفأنا

. اليومهناكلكمجمعتكمولذلكقريباالزواجأريد

.أتزوجهاأنأريدالتياللبنانيةبالفتاةعرفكمجمعتكم

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)
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نترنتمنشيءكليشتري أخوك تقترحفأنتدائما،ا
----:عليه

نترنتمنالقميصهذاتشتريأنيجب .ا

منةالمواقعمنتشتريأنعليكيجب .دائماا

ئتمانيةالبطاقةيعطيكلنأبي نبعدا .ا

.نشربهيّا،الكرزعصيرلناجهزتأمي

لعابتعلبأنيمكن .الحديثةالحاسوبيةا

58.

A)

B)

C)

D)

E)

تطير طيورفهناك----وريش،أجنحة،لهاالطيوركل
شجارفوقآخرحيناوتهبطحيناتعلوالفضاء،في ا

أجنحتهانتطير،طيوروهناك.الشواطئوعلى
.الطيرانعلىتساعدها

.جداجميلطائرفهوالطاووسأما

.الطيرانتستطيعكلهاالطيورن

.السباحةفيماهرةالطيورلكن

.أيضايطيرالبطريقوطائر

.مختلفةالطيرانعلىقدرتهاولكن

جدا،بطيئةالقديمةالعصورفيالنقلوسائل كانت
ثّمرؤوسهم،أوظهورهمعلىحاجاتهمويحملون----
.حاجاتهملنقلالحيواناتيستعملونالناسأخذ

. جداالحديثةالنقلوسائلمنكثيرفظهر

. قدامعلىمشيايسافرونالناسوكان ا

. حاجاتهملنقلعرباتيصنعونالناسوكان

. الماءعلىتسيرالتيالمراكبوصنعوا

.بسرعةخربلدمنالناسوانتقل

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

59.

A)

B)

C)

D)

E)

60.

A)

B)

C)

D)

E)
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نجليز ووضعواالقدمكرةطوروامنأولهم ا
لعابأكثروأصبحت----قواعدها، .شعبيةا

إلىمقسمةدقيقةبتسعينحّددتالقدمكرةومباراة
.فريقانويؤديهاشوطين

.عباعشرأحدمنفريقكليتكون

ثةمنيتكونطاقميديره .حكامث

.العالمأرجاءجميعفيبعدهاوانتشرت

.ذلكقبلالفرقمباراةبدأتلقد

.البلدانبعضفيشعبيةأكثررياضةوكانت

فيتوجدمملكةهيالمتحدةالمملكةأو بريطانيا،
منها،الغربيالشماليالجزءفيوتحديداأوروبا،
أيرلندا،وهي.الحكمفيمتحدةدولأربعمنوتتكون

فيتقعمدينةوهي----.وويلزواسكتلندا،وإنجلترا،
.الدولةوسط

أكبرأيضاتمثلالتيلندنمدينةهيالمملكةوعاصمة
مدنها،

الفرعالوزراءفيهيشكلحكمنظامهوالبرلمانيالنظام
البرلمان،منالتنفيذي

العالم،بقيةأمامالدولةتمثلالتيالسلطةهوالدولةقائد

بمقتضىمناصبهمعلىالدولرؤساءبعضيحوز
الوطن،دستور

رئيسأيضاهوالدولةرئيسالرئاسيالنظامفي
الحكومة،

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)

نسان،نعمةالسمعحاسة إّن منهمفيتعلم----ل
صواتبسماعويستمتعويعلمهم، والنغماتالجميلةا

ذنبواسطةالرائعة عتناءعلينايجبلذلك.ا ذنا با
.يومكلنظافتهاعلىفنحرص.عليهانحافظكي

خرين،معيتواصلتجعله ا

أحيانا،الطبيبنراجعأنعلينا

ذنتلتهب طفال،عندالوسطىا ا

ذن،علىنحافظأنيجب ا

الهواء،فيالصوتأمواجتنتشر

63.

A)

B)

C)

D)

E)
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حمرالبحربينيقعالذيالمندب،بابعرض يبلغ ا
.كيلومترا۲۷عدن،وخليج

27 kilometreye ulaşan genişliğiyle Bâbu’l-Mendeb,
Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirinden ayırır.

Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında, genişliği 27
kilometreyi bulan Bâbu’l-Mendeb yer almaktadır.

Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında yer alan
Bâbu’l-Mendeb'in genişliği 27 kilometreye ulaşır.

Genişliği 27 kilometreye ulaşan Bâbu’l-Mendeb,
Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındadır.

27 kilometre genişliğinde bir boğaz olan
Bâbu’l-Mendeb, Kızıldeniz’i Aden Körfezi’nden ayırır.

عندالعصبيالجهازفيرئيسعضوالدماغأنبسبب
عضاءمنالمعلوماتيجمعفهوالفقاريات، فيا

عضاءهذهعلىويسيطرويحللهاالجسم .ا

Beyin, omurgalılardaki sinir sisteminin temel organı
olması nedeniyle bedendeki organlardan bilgileri
toplar, analiz eder ve bu organları kontrol eder.

Beyin, omurgalılardaki sinir sisteminin temel organıdır,
bedene ait organlardaki bilgiler burada toplanır, analiz
edilir ve bu organlara geri gönderilir.

Bedene ait organlardan bilgileri toplaması, analiz
etmesi ve bu organları kontrol etmesi nedeniyle beyin,
omurgalılardaki sinir sisteminin temel organıdır.

Beyin omurgalılardaki temel organdır ve bedene ait
organlardan gelen bilgiler burada toplanır ve yapılan
analizlerden sonra bu organlara geri gönderilir.

Bedene ait organlardan bilgileri toplama, analiz
etme ve bu organları kontrol etme görevi, sinir
sisteminin temel organı olan beyne verilmiştir.

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

64.

A)

B)

C)

D)

E)

65.

A)

B)

C)

D)

E)

ّن مأنالوداعخطبةفيرسول ب س أبطلقدا
.الجاهليالعصرعادات

Cahiliye Dönemi âdetlerinin ortadan kaldırılması, ilk
kez Resulullah’ın Veda Hutbesi’nde açıklanmıştı.

Veda Hutbesi’nde İslâm’ı açıklayan Resulullah,
Cahiliye Dönemi âdetlerinin de kaldırıldığını belirtti.

İslâm’ın, Cahiliye Dönemi âdetlerini kaldırması,
Resulullah’ın Veda Hutbesi’yle gerçekleşti.

Resulullah Veda Hutbesi’nde İslâm’ın, Cahiliye
Dönemi âdetlerini tamamen ortadan kaldırdığını
söylemişti.

Resulullah Veda Hutbesi’nde İslâm’ın, Cahiliye
Dönemi âdetlerini hükümsüz kıldığını açıkladı.

كل طعمةمنالكثيرا الدهونعلىتحتويالتيا
.البدانةيسبّبوالسكريات

Yağ ve şekeri çok tüketmenin zararlarından biri de
şişmanlığa neden olmasıdır.

Yediğimiz pek çok yiyeceğin içerisinde doğal yağ ve
şeker bulunmaktadır.

Sağlığa en çok zarar veren şey yağlı ve şekerli
yiyecekler yemektir.

Bazı yiyecekler yağ ve şeker karışımı ile yapılır ve çok
tüketilince şişmanlığa neden olur.

Yağ ve şeker içeren yiyecekleri çok yemek şişmanlığa
neden olur.

66.

A)

B)

C)

D)

E)

67.

A)

B)

C)

D)

E)
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قادرةطائرةمقاعدتطويرعلىألمانيافيشركة تعمل
.عليهاجرثومةكلتدميرعلى

Almanya merkezli bir teknoloji şirketi, üzerindeki bütün
mikropları temizleme tekniğiyle donatılmış bir uçak
koltuğu yapmaya çalışıyor.

Üzerindeki mikropları kendiliğinden yok eden uçak
koltukları geliştirmek için çalışan şirketin merkezi
Almanya’da bulunmaktadır.

Almanya merkezli bir teknoloji şirketi, kendiliğinden
bütün mikropları temizleyen bir uçak koltuğu üretmek
için çalışıyor.

Almanya’da bir şirket, üzerindeki bütün mikropları yok
edebilen uçak koltuklarının geliştirilmesi üzerine
çalışıyor.

Üzerindeki bütün mikropları yok edebilen uçak
koltuklarının geliştirilmesi için çalışan şirket
Almanya’dadır.

التيالطاقةكميةعلىيعتمدالمثاليالوزنعلى الحفاظ
.الجسمتدخل

İdeal kilonun korunması ile vücuda giren enerji miktarı
arasında bir ilişki vardır.

Vücudun tükettiği enerji miktarı ideal kilonun
korunmasına bağlıdır.

Vücuda giren enerji miktarını dengelemek için ideal
kilonun korunması önemlidir.

İdeal kilonun korunması vücuda giren enerji miktarına
bağlıdır.

İdeal kilonun korunması için vücuda giren enerji
miktarı arttırılmalıdır.

68.

A)

B)

C)

D)

E)

69.

A)

B)

C)

D)

E)

 Taha Hüseyin sadece Mısır’da değil, bütün Arap
dünyasında tanınmış bir edebiyatçıdır.

فيبلفحسب،مصرفيليسمشهورشاعرحسينطه
.العالمأنحاءجميع

بلفحسب،مصرفيليسمشهورأديبحسينطه
وة .العالمجميعفيذلك،علىع

فيبلفقط،مصرفيليسمشهورشاعرحسينطه
.أيضاالعربيةالدول

دباءأشهرمن جميعفيبلفحسب،مصرفيليسا
.حسينطههوالعالمأنحاء

فيبلفحسب،مصرفيليسمشهورأديبحسينطه
.العربيالعالمأنحاءجميع

 Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte
hava kirliliği oranı azalacaktır.

السياراتاختراعمعالهواءتلوثمقدارسيزداد
.الكهربائية

السياراتانتشارمعالهواءتلوثمقدارسينخفض
.الكهربائية

تلوثمقدارسيخفضالكهربائيةالسياراتانتشار
.الهواء

السياراتانتشارإلىأدىالهواءتلوثمقدارازدياد
.الكهربائية

مقدارانخفاضهوالكهربائيةالسياراتانتشارسبب
.الهواءتلوث

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

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)
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 İnsanın, yaşadığı çevreyi koruması gerekmektedir.

.فيهاتعيشالتيالبيئةعلىتحافظأنالضرورةمن

نسانعلىيجب يعيشالتيالبيئةعلىيحافظأنا
.فيها

.فيهايعيشونالتيالبيئةينظفواأنالناسعلى

نسان،فيهايعيشالتيالبيئةحفظ مسؤولياتهمنا
زمة .ال

إنسانفهوفيهايعيشالتيبيئتهعلىيحافظَمن
.مخلص

 Maya Uygarlığı, miladın ilk asırlarında yüksek bir
seviyeye ulaşmıştı.

ولىالقرونفيالماياحضارةسجلت دقبلا المي
.كبيرارقيا

د،الوسطىالقرونفي الماياحضارةبلغتللمي
.ذروتها

ولىالقرونفيالمايا،حضارةفقدت د،ا للمي
.قيمتهامنشيئا

ولالقرن دمنا الماياحضارةبلغتقرنهوالمي
.عاليةدرجةفيه

ولىالقرونفيالماياحضارةبلغتلقد دا درجةللمي
.عالية

72.

A)

B)

C)

D)

E)

73.

A)

B)

C)

D)

E)

 Sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunmak için
alınabilecek en önemli önlemlerden biri
sayılmaktadır.

للوقايةتتخذأنيمكنالتيالتدابيرأهمالصحيةالتغذية
مراضمن .ا

اتخاذهايمكنالتيالتدابيرأهمأحدتُعدّالصحيةالتغذية
مراضمنللوقاية .ا

اتخاذهايجبالتيالمهمةالتدابيرمنالصحيةالتغذية
مراضمنللوقاية .ا

ّنناالتيالمهمةالتدابيرمننوعالصحيةالتغذية منتم
مراضمنالوقاية .ا

تتخذأنيجبالتيالتدابيرأهممنهيالصحيةالتغذية
مراضمنالوقايةأجلمن .ا

Renk körlüğünün en yaygın türü, kırmızı renk ile
yeşil rengi birbirinden ayırt edememektir.

حمراللونبينالتمييزعدميعد خضرواللونا منا
لوانعمىأنواعأخطر .شيوعاوأكثرهاا

لوانعمى عدموهوالناس،بعضمنهيعانيمرضا
حمربينالتمييز خضرا .وا

لوانعمىمرض حمراللونبينالتمييزهوا ا
خضرواللون .ا

لوانعمىأنواعأكثر علىالقدرةعدمهوشيوعاا
حمراللونبينالتمييز خضرواللونا .ا

لوانعمى مراضأكثرمنا كثيرفيستطيعشيوعاا
حمراللونبينالتمييزالناسمن خضرواللونا .ا

74.

A)

B)

C)

D)

E)

75.

A)

B)

C)

D)

E)
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( I)ولمالعصفورحزنقفص،فيعصفوراطفلةوضعت
الحيواناتتربيةيمكن(II).العصافيربقيةمثليُغّرد

يُغّردلماذا:مهاالطفلةقالت(III).البيتفيالمفترسة
مأجابت(IV)أمي؟ياالعصفور نهحزينإنه:ا

مالطفلةفّكرت(V).بالحريةيشعر وفتحتأمها،بك
.مغردافطارللعصفور،القفص

I II III IV V

( I)دأنالمعلوممن بمصادرهاغنيةالعربيةالب
قتصادية ملتقىعندتقعفهي(II).الطبيعيةوثرواتهاا

عددعلىسواحلهاوتمتد(III).وأفريقياآسيا:هماقارتين
البحرشاطئعلىوالعطلة(IV).والمحيطاتالبحارمن

قيمةذامركزايجعلهاالموقعوهذا  (V).جداممتعة
.تجارية

I II III IV V

( I)نسانجسميحتاج بشكلالسكرياتتناولإلىا
لمنبالطاقةالسكرياتوتمده(II).متوازن تعزيزخ

تدرسدراساتهناك(III).الحراريةبالسعراتالجسم
قة أنإ(IV).الوزنوزيادةالدهونتناولبينالع
إلىالسكرويضيفونمعتدلةبكميةيكتفونالناسبعض

زممنأكثرمشروباتهم طباءويعتبر(V).ال هذها
نسانجسمعلىخطراتناولهامنالزيادة .ا

I II III IV V

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

76.

A) B) C) D) E)

77.

A) B) C) D) E)

78.

A) B) C) D) E)

(I) المطرعنوالدهخالدسأل.(II)المطرإن:والدهقال
لحياةمصدروهوالسماءمنينزل(III).عندمننعمة

نسان الناسبعضيحب(IV).والنباتوالحيوانا
تعيشالحيةالكائناتوكل(V).بالثلجممزوجاالمطر
.المطربفضل

I II III IV V

(I)شتىفيرئيسبشكلموجوداالحاسوبأصبح
ت ستغناءيمكنو(II).الحياةمجا منشكلبأّيعنها
شكال منواحدوكأنهالحاسوبأصبحوقد(III).ا
نسانجسمأعضاء هذهكلمنوبالرغم(IV).ا

يجابيات السلبياتبعضعلىيحتويالحاسوبأنإا
.الخمسيناتإلىالمحمولالهاتفتاريخويعود(V).أيضا

I II III IV V

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
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1.   D
2.   A
3.   E
4.   C
5.   C
6.   C
7.   E
8.   E
9.   D

10.   A
11.   C
12.   D
13.   C
14.   A
15.   A
16.   B
17.   D
18.   A
19.   E
20.   C
21.   A
22.   D
23.   E
24.   E
25.   A
26.   C
27.   C
28.   C
29.   D
30.   B
31.   E
32.   D
33.   B
34.   C
35.   C
36.   A
37.   E
38.   D
39.   B
40.   C
41.   B
42.   A
43.   C
44.   B
45.   D
46.   B
47.   A
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48.   D
49.   C
50.   C
51.   D
52.   D
53.   C
54.   D
55.   E
56.   B
57.   B
58.   B
59.   E
60.   B
61.   C
62.   A
63.   A
64.   C
65.   A
66.   E
67.   E
68.   D
69.   D
70.   E
71.   B
72.   B
73.   E
74.   B
75.   D
76.   B
77.   D
78.   C
79.   D
80.   E


