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2022-YDT/AR ARAPÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

علىجزيئاتهاتحتويالتيالمياههيالمعدنية المياه
.الذائبةوالمعادنالغازاتمنوافرة----

نقل قسم

فرع زجاج

كمية

قوالكتابةفنونأحدمنالعربي---- التيوالجملا
.العربيةاللغةفيوالعشرينالثمانيةالحروفتستعمل

ّ الحا الخط 

الخبرة الظروف

النتيجة

ّىنهالبيئةعلىالحفاظفيالضفدع يساهم علىيتغ
----.الحشرات

ة ّ الضا الرملية

الصناعية الزينة

المالحة

 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)

حياةفي----الفتراتأكثرمنهيالطفولة فترة
نسان، نسانيتمنىلذلكا يامتلكإلىيعودأنا .ا

وة ح مرارة

ندامة سفالة

حزينة

زمةالتدابيرتأخذأنالدولةعلى يجب في----ال
حتباسموضوع .الحراريا

طوي قديما

عاج قصيرا

بعيدا

بها----منظمة،أوتلقائيةإيقاعيةحركات الرقص
نسان .حزناأوفرحاوأحاسيسهمشاعرهعنا

ينتفع ّر يع

ّف يخ يراجع

ينشط

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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ْتَبر نسان----التيالنقلوسائلأقدممنالحيوانات تُ ا
.البشريةتاريخفي

سكنها كتبها

جمعها أكلها

عرفها

----اليومفيمرتينالقهوةشربأنالباحثون أكد
.سلبياالنومجودة

علىيحصل علىيؤثر

علىيعزف علىيشجع

علىيمر

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A) B)

C) D)

E)

سرة ولىالخليةهي ا كيوإعدادهالفردتكوينفيا
نسانيةومجتمعهنفسهلخدمةصالحا---- .وا

يكن يكون

يكونا تكونون

يكونون

نسان----لقد خشابا والمنازلالقوارببناءفيا
.الحياةمستلزماتمنوغيرهاوالعربات

استخدم استخدمت

تستخدم يستخدمون

استخدموا

نسانحاجة خر،شخصمنتختلفالكافيللنوما
بالراحةللشعورساعاتخمسالبعضتكفي----

خرالبعضويحتاج كثرإلىا .ا

ّإ أ برغم

فبينما بسبب

كي

 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)
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الطاقة----التلوثتسببطاقةمصادر استخداميجب
.الشمسية

نسبيا عدم

مثل منبالرغم

بدون

احتلوا----العلماءمنهوحيانبنجابرالكبير العالم
.الكيمياءفيكبيرةمنزلة

التي الذي

اللتان تي ال

الذين

لذلكبيتنا،----قريبةفيهاأدرسالتيالمدرسة  ليست
.الحافلةأركب

من في

على بـ

مع

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

كلمنكثيرون----الصيفهذافيأنطالياإلى يأتي
.العالمأنحاء

سائحان سائحات

سياح سائح

سائحة

15.

A) B)

C) D)

E)
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عبارةهوالصناعات،منكثيرفييستخدمالذيالنفط
رضية(----16)طبقةفييوجدكثيفغليظسائلعن ا

رض(----18)فيالنفطتكّون.(----17)النفطلون.العليا ا
مجموعةبتأثيرالحيةالكائنات(----19)العديدتحللنتيجة

السنين(----20)ومرورالحرارة،:وهيعليهاالعواملمن
.عليها

القشرة الغصن

الجذر الورقة

الغابة

بيضاء أسود

حمراء سمراء

شقراء

فضاء نجم

بدر باطن

كوكب

 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)

على من

في إلى

مع

 

يين م أعمار

غار ِ بار ِ

مشاهدين

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)
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----.والثلج،المطريهطلالشتاء في

بسالناسفيلبس لوانالخفيفةالم الزاهيةوا

للسباحةالشاطئإلىالناسويذهب

زهارفتظهرالربيعيأتيثم الجميلةا

حيجمع الخريففصلفيالتمرالف

وراقمليئةفالغابة الخضراءبا

ناجحةوسيلةبانتظامالجريدةفقراءةالسببولهذا ----
.مامجتمعلدراسة

المضحكةوالرسومالفكاهةمنجريدةتخلو

شركةأواجتماعيةأوسياسيةهيئةتصدرهاالجريدة

فيهتصدرالذيالبلدمرآةالواقعفيالجريدة

تأيضاالجريدةتنشر قتصاديةالقضاياتتناولمقا ا

ذاعةوبرامجالطفلبابالجريدةفي والتلفازا

----.أجنبيةدولةإلىالسفربترتيباتتبدأأن قبل

جداومشهورةجميلةدولةإلىتذهبأنعليك

ّ ثريةوالمناطقالمتاحفزيارةمنب ا

السياراتمحطاتأوالمطارإلىتذهبأنيجب

جتماعيةاليوميةحياتكتنظيمعليكيجب وا

سفرجوازعلىتحصلأنالضروريمن

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

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A)

B)

C)

D)

E)

ّلأننيإ، ---- .القديمةالمدينةفيالعيشأف

الكهربائيّةالسياراتاختراعرغم

ّاءحسب ط العالميةالصحةمنظمةفيا

المترومحطةإلىوصلتعندما

ّنيمنالرغمعلى القدمكرةألعبأنأحّبأ

ررغم ّ الحديثةالمدينةفيالكبيرالتط

نترنتشبكاتتطورت لقد ونةفيا خيرةا ----.ا

تجميعفيشامتطوراالحاليعصرنايشهد المجا

جهزة لوانمتعددةإلكترونيةأجهزةهيالذكيةوا ا

تصالبدون المستخدممعوالتفاعلوالمشاركةا

مباشرةاليوميةحياتنافيمؤثراعامأصبحتحتى

العلميالخيالمنفكرةتعدلمالتيالروبوتآلةومنها

----.المدارسأمامالمروررجل يقف

النهارفيالناسممتلكاتعلىللحفاظ

سعارحيثمنالمستهلكينلحماية ا

المدنفيوالنظافةالصحةلمراعاة

سواقالمتاجرأصحابلمراقبة وا

طفاللمساعدة الطريقعبورعلىا

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)
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ُرّوحالجسمُنشطمهمة،رياضة السباحة النفسعنو
----.و

السباحةأثناءالغرقمنينجو

نهرفيالسقوطلخطريتعرضقد

ّاواحدكلعلىيجب يتعلمهاأنم

بالتدريجنتعلمهاأنيمكن

السباحةأحواضفيممارستهانستطيع

----.روايةعناسمهالفيلم  أخذ

عراقيلكاتبتعود

سائحمغامراتيتناول

مشاهدتهأعجبتنا

أيديناإلىيصللم

اسمهعنيذهب

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)
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نسان كان آخرإلىمكانمنيسافرالزمانقديمفيا
وفيوالبغل،والحصانكالجملالحيوانات،ظهورعلى

نهر نسانكانا يستعملاليوم.الزورقيستعملا
والسفينةوالطائرةوالقطاركالسيارةالنقلوسائلالناس

نسانيصل.سهالسفرفأصبح.والباخرة المكانإلىا
الطريقفيمشاكلأيمواجهةدونبسرعةيريدهالذي
.ذلكشابهماأوالوقتحيثمنسواء

؟ كيف أصبح السفر سه

ليفةالحيواناتبفضل ا

الحديثةالنقلوسائلبفضل

الحيواناتظهورباستخدام

والبغالوالحصنالجمالظهورعلى

نهرفيالزوارقباستعمال ا

نسان يتمكنكيف نتقالمنهذايومنافيا مكانمنا
خر؟

بالزورق ببطء

بسرعة بالبغال

بالحصان

 29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A) B)

C) D)

E)

؟حسبصحيحالتاليةالعباراتمنأي  ّ الن

نتقاليمكن .هذايومنافيبسهولةخرمكانمنا

نسانيزالوكان ظهورعلىخرمكانمنينتقلا
.البغال

.خرمكانمنالسفرتسهللمالحديثةالنقلوسائل

نتقالوسيلةأحسنالزوارق .هذايومنافيل

.الحديثةالنقلوسائلبفضلوسهمريحاالسفرأصبح

31.

A)

B)

C)

D)

E)
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.شهرةوأوسعهمالمسلمين،الرّحالةأعظمبطوطةابن
كان.العالمأرجاءمعظموتجولوالسفر،الترحالأحب
تهسبب المعرفة،إلىوشوقهالدنيا،أحوالرؤيةرح
تهتعدّ.والمغامرةالتنقلوحبه القصصأطرفمنرح

خبارالعاداتغرائبمنتحويهلما لمالتيوالحقائقوا
خطارتعرض.غيرهيذكرها ابنونجاوالمهالك،ل
رآهبماالناسيحدّثكان.الموتمنمراتعدةبطوطة

سفارعجائبمن الرّحالة)عليهأطلقلذلكبصدق،ا
مين (.ا

ّلماذا تُع القصص؟أطرفمنبطوطةابنرح

 . ميالعالمأرجاءمعظمتجولنه س ا

يذكرهالموحقائقغريبةأخبارعلىتحتوينها
.غيره

. سفارعجائبعنتحدّثهبسبب بصدقا

.والتنقلالمغامرةيحبكاننه

.جداوشاقةطويلةرحلةكانتنها

 32. - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

32.

A)

B)

C)

D)

E)

الةبطوطةابنعلىأطلق لقد ّ مينالر ----.نها

الةأعظممنكان ّ المسلمينالر

الةأشهرمنأصبح ّ العالمفيالر

االناسيحدّثكان ّ بصدقرآهع

ّ دائماوالسفرالترحالأح

المعرفةإلىيشتاقكان

؟ حسبصحيحةالتاليةالعباراتمنأي ّ الن

.الشهرةأجلمنالعالمأرجاءبطوطةابنتجول

.والعجائبالغرائبعنبطوطةابنيتحدثلم

تمعظمكانت .آمنةبطوطةابنرح

.العالمأرجاءمعظمبطوطةابنزار

لالخطرإلىبطوطةابنيتعرضلم .سفرهخ

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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باباعليركب.باباعلياسمهرجالزمانقديمفيكان
باباعليرأى.الحطبليجمعالغابةإلىوذهبحماره

أموالعنيتحدّثونمغارةأمامرجأربعينبعيدمن
بابانفتح“سمسمياافتح”:يصيحأحدهمسمع.مسروقة
قليل،بعدخرجواثمالمغارةالرجالودخلالمغارة
بابفانغلق.“سمسمياأغلق”:الرجالأحدفصاح

منتقدمثمالرجالابتعدحتىباباعليانتظر.المغارة
المغارةبابفانفتح“سمسمياافتح”:وصاحالمغارة
منفخرج.وفضةذهبفيهاأكياسافوجدباباعليودخل

فأرسلاللصوص،عنالمدينةحاكموأخبرالمغارة
حملواثماللصوصعلىوقبضواالمغارةإلىجنوده
.المدينةحاكمإلىبهاوعادواوالفضةالذهبأكياس

ّ ّثونالرجالكانع المغارة؟أماميتح

المغارةبابفتحعن

المدينةحاكمعن

وحمارهباباعليعن

والفضةالذهبعن

موالعن المسروقةا

 35. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

المغارة؟داخلباباعليوجد ماذا

.المغارةداخللصاأربعينوجد

.اللصوصعلىقبضواجنوداوجد

.وفضةذهبفيهاأكياساوجد

.فحملهالحطبمنكثيراوجد

.اللصوصعنوأخبرهالمدينةحاكموجد

؟حسبصحيحالتاليةالعباراتمن أي ّ الن

فقبضوالصاأربعينباباعليورأىالمغارةبابانفتح
.عليه

موالوعادوااللصوصعلىالحاكمجنودقبض با
.الحاكمإلىالمسروقة

بابفانفتح“سمسمياأغلق”:اللصوصأحدصاح
.فيهاودخلواالمغارة

ومعهمالمغارةداخللصاأربعينالمدينةحاكمرأى
.والفضةالذهبمنكثير

موالاللصوصليرىالغابةإلىباباعليذهب وا
.منهالمسروقة

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A)

B)

C)

D)

E)
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قرية،علىمّرطويلسفروبعدبعيد،بلدإلىرجلسافر
ستراحةعليهضيفاونزلشخصا،عرفالطريقوفي ل

للطعامالبيتصاحبدعاهالظهروعند.الوقتبعض
قليلبعدفعاداللحم،ليحضرذهبثمالخبزوأحضر

ليحضروذهباللحمفوضعالخبز،أكلقدالضيففوجد
االخبز، ّ الرجلفسألاللحم،أكلقدالضيفوجدعادول
مراجعةأريد:الضيفأجابسفرتك؟سببما:ضيفه
.كثيراآكلنّيمعدتي،يصلحشيءعنأسألهطبيب

فمعدتكأصلحتإذاصاحبي،يا:البيتصاحبفقال
.الطريقهذامنترجع

----.يسافركانالرجلأن يبدو

أقاربهليزور

التجارةفيليعمل

القريةفيليستريح

قليليأكل

الطبيبلمراجعة

 38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

هذامنترجع:للرجلالبيتصاحبقال لماذا
الطريق؟

.جدابعيدطريقهن

.كثيرايأكلكاننه

.للطعاميدعوهلكي

.حزيناكاننه

.أخرىمدينةإلىسافرنه

؟حسبصحيحالتاليةالعباراتمن أي ّ الن

حأجلمنالطبيبمراجعةيريدالضيفكان إص
.معدته

. للطعامالبيتصاحبدعاهلذلكجداأكوالرجلكان

فيالضيفيجدفلماللحمحضارالبيتصاحبذهب
.البيت

منقليإشيئايأكلفلمالرجلبيتفيالضيفنزل
.الخبز

عنهورضيالرجلفعلهماعلىالبيتصاحبوافق
.كثيرا

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)
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وائلالمسلمونكان تيواجهونا فأذنسيئة،معام
والتوّجهمكةمنبالخروجصحابه(ص)رسول

رجعشراثنيآنذاكعددهموكان.الحبشةأرضإلى
.وامرأتينرجعشرأحدكانواإنهموقيل.نساءوأربع
أمنفيمدة،الحبشةأرض فيالمسلمونعاش

دهمإلىرجعواثمواطمئنان، .ب

وائلالمسلمينحالةكانت كيف مكة؟فيا

.يغادروهالمفيها،مقيمينكانوا

.وافراقسطاالثروةمننالوا

.وترفرخاءفييعيشونكانوا

تيلقونكانوا .سيئةمعام

.عليهموانتصرواالمشركينقاوموا

الحبشة؟أرضإلىالمتوجهينالمسلمينعددكان كم

.الرواياتحسبعددهميختلف

.بالضبطرجعشرأحدكانوا

.الرجالمنأكثرالنساءكانت

.وامرأتينرجالسبعةكانوا

ثينعلىيزيدعددهمإنقيل .الث

 41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

41.

A)

B)

C)

D)

E)

42.

A)

B)

C)

D)

E)

النهاية؟فيالمسلمونفعل ماذا

دهمإلىالرجوعمنُمنعوا .ب

.وطنهمإلىفترةبعدعادوا

.الحبشةأرضفياستقروا

.الحبشةأرضفيبعضهمبقي

.ُجنواثمهناكأحتجزوا

43.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.11
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:علي 
تستريح؟فمتىونهارا،ليتدرسأنت–

:ناصر
.هدفيإلىأصلعندماسأستريح–

:علي
هدفك؟هووما–

:ناصر
–----

.الحياةفيهدفإنسانلكليكونأنيجب

مثلناجحاطبيباأكونأنأريدالطب،كليةإلىالدخول
.أبي

.المدارسبينشهربعدسيقامالذيالسباقفيسأنجح

هداف نصلأنيمكنوالمنالبعيدةدائماالكبيرةا
.إليها

. شاءإنالسباحةفيالعالمبطلسأصبح

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

44.

A)

B)

C)

D)

E)

: المعلم
القديم؟الفرستاريخعنشيئاتعرفهل–

:التلميذ
–----

:المعلم
توسعهم؟كانمدىأيفإلى–

:التلميذ
دمنسيطرتهمبسطوالقد– ناضولإلىفارسب ا

د غريقوب .مصروحتىا

.تاريخهمعلىالضوءتسلطكافيةمعلوماتلديناليست

تسمىكانتلغتهمأنسوىشيئاعنهمأعرف
.“الفهلوية”

بعضهايصارعصغيرةممالكإلىمجزئينكانوانعم،
.بعضا

مسارحددتعظمىإمبراطوريةلهمكانتنعم،
.التاريخ

إنشاءعلىيقدرواولممتفرقةكقبائلعاشواأنهمأعرف
.دولة

45.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.12
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:جميل
.أيدينانغسلسليمياهياالغداء،لتناولتناديناأمي–

:سليم
.يديلغسلأحتاجأنا–

:جميل
–----

:سليم
ذلك؟نفعلولماذا–

:جميل
مراضالجراثيممنأنفسنانحميلكي– .وا

.وبعدهالطعامقبلأيدينانغسلأنيجب

مراضمنالكثيريسبباليدينغسل .ا

.كثيراطعامافستأكليديكغسلتإذا

.الملوثةالبيئةفيكثيرةالجراثيم

.السعيدةالحياةهيالنظيفةالحياة

46.

A)

B)

C)

D)

E)

:مريم 
.أبداينقصويزدادوزني–

:سعاد
متوازنا؟طعاماتأكلينهل–

:مريم
–----

:سعاد
.بالرياضةوتهتميصحيةوجباتتتناوليأنعليك–

.والخضرواتالفواكهمنالكثيرآكلأنا

.يومكلإليهنذهبلذلكبيتناعنبعيدالمطعم

.سمينةأكونأنجدايعجبنييهمني،الوزن

سف، .والسكرياتالنشوياتمنالكثيرآكلل

.كثيراالشرقيالطعامأحبأنا

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.13
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ب  :ا
.ضوضائياتلوثاتحدثنكسامييامنكيشكوالكل–

:سامي
ذلك؟كيف!أنا؟–

ب : ا
منبذلكفتؤذيوالتلفازالراديوصوتترفعإنك–

جهزةمنمزعجةأصواتاوتصدرحولك التيا
غيرأوقاتوفيباستمراروتعملالمنزلفيتستخدمها

.مناسبة

:سامي
–----

فراد،بعضقبلمنخاطئةممارساتتصدرقد ا
.المنزلفيوخاصةالبيئيالتلوثحدوثفيتتسبب

لمنمشاكلتسببقدهذهتصرفاتيأنأعلمكنتما
فضلإلىسلوكيتعديلعلىسأعملوأناحولي، ا

.أبييا

صواتإلىتؤديالخاطئةالسلوكياتبعضنعم، ا
.الشوارعفيالمزعجة

لعابباستمرارأطلقنني تسببالتيالناريةا
صوات .المناسباتفيالمزعجةا

ْ جهزةاِستبد صواتذاتا ذاتبأجهزةالعاليةا
.هادئةأصوات

48.

A)

B)

C)

D)

E)

الطبفيالمؤلفاتمنالعديدالمسلمونالعلماءكتب
.وغيرهاوالهندسة

العلماءبهااشتهرالتيالعلوممنوالهندسةالطب
.عديدةكتبافيهاوألفواالملسمون

الطبفيالكتبمنكثيراالمسلمونالعلماءألف
.أخرىومواضيعوالهندسة

العديدوتأليفوالهندسةبالطبالمسلمونالعلماءاشتهر
خرىالعلوممن .ا

الطبمواضيعوتدوينبكتابةالمسلمونالعلماءاهتم
.العلوممنوغيرهاوالهندسة

والطبالهندسةكتابةفيالمسلمونالعلماءساهم
خرىالمختلفةوالعلوم .ا

كتابةعلىتشجعنيالمدّرسةكانتصغيراكنتعندما
.مشهوراكاتبافأصبحتالقصص

القصصأكتبكنتعندماصغيرةمدرستيكانت
.والحكايات

معلمتيعلىتعرفتعندماالقصصيةالكتابةأحبكنت
.الصغيرة

كنتعندماوالحكاياتالقصصتكتبمعلمتيكانت
.صغيرا

كتبتهاالتيالصغيرةالحكاياتمنكثيراأقرأكنت
.مشهوركاتبوأنامعلمتي

وأناالحكايات،تأليفعلىتشجعنيالمعلمةكانت
.معروفامؤلفافصرتصغير،

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

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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نسانمّكنتالكهربائية الطاقة حياتهتيسيرمنا
.اليومية

نسانسهلةأصبحتاليوميةالحياة بتعادبعدل ا
.الكهرباءعن

نسانتمكن الطاقةبفضلاليوميةحياتهتسهيلمنا
.الكهربائية

نساناستصعب الطاقةاستخدامبعداليوميةالحياةا
.الكهربائية

جراءاتتسهيلفيكبيردورالكهربائيةللطاقة ا
دارية .للفردا

نسانيمكن الطاقةباستخدامأعمالهتيسيرل
.الكهربائية

.والشوارعوالحدائقالمنازلتزيينفيالنباتاتتستخدم

والبساتينالبيوتلتزيينهوالطرقفينباتكل
.والشوارع

فيالناسبهايهتمالتيتلكهيالمزروعاتأجمل
.وبيوتهمحدائقهم

.والطرقوالبساتينالبيوتتجميلفيالنباتاتتستعمل

يستخدمهاالتيالنباتاتمنكثيروالحدائقالبيوتفي
.للزينةالناس

نسانيستعملهنباتكلليس فيأوبيتهأوحديقتهفيا
.للزينةهوالطريق

51.

A)

B)

C)

D)

E)

52.

A)

B)

C)

D)

E)

.دراسياالمتفوقينمنلنكوندائماوالدتيتسعى

.دراستنافيمتميزينلنكوندائماتحاولأمي

. للدراسةمبكرانفيقلتجعلنادائماتجريأمي

.السباقفيعلينالتتفوقدائماتسرعوالدتي

.المدرسةفيأصدقائناعلىلنتفوقدائماتساعدناأمي

متحانفيللتفوقالسعيسوىعمللهاليسأمي .ا

53.

A)

B)

C)

D)

E)
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لهما؟تقولفماذاالحج،فريضةمنأبواك عاد

متكماعلىالحمد .س

.نعيما

.بخيروأنتماعامكل

.مباركالفطرعيد

.جزيشكرا

ر إذا ّ له؟تقولفماذاالمنزليواجبهإكمالفيابنكتأ

.موعدهافيواجباتكوإعداددائماوقتكتنظيمعليك

موربهذهتهتم .واجباتهفيصديقكساعدبلا

.عنكبدالواجبأفعلسوفقليانتظر

.بواجبكلكتقوملكيأختكمنالمساعدةاطلب

.غدابإكمالهاوسنقوماليومواجباتكاترك

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

54.

A)

B)

C)

D)

E)

55.

A)

B)

C)

D)

E)

بأحدوشاهدتالمكتبةفيتدرس كنت يتكلمالط
له؟تقولماذاعال،بصوت

فيالدراسةشروطنخالفأنجميعاعلينايجب
.المكتبة

َجدا،جميلصوتك دائما؟تغنيل

بجميععلى خرينمراعاةالط تناولهمأثناءا
.الطعام

بصوتنتكلمأنبدلذلكباستمرارمزدحمةمكتبتنا
.عال

فيأشارككأنأريدعال،بصوتتتحدّثشاهدتك
.الحديث

.الطعامتناولوقتوجاءالمدرسةفيوصديقك أنت
أنتريدوأنت.الطعاملشراءمايملكصديقكولكن

----:لهفتقولتساعده

.الحياةفيمهمشيءالنقود

لك؟طعاماتشتريلماذا

.الطعاملنتقاسمتفضلعزيزييا

.معكالطعامأتقاسمأنأريدأنا

صديقي؟ياالمطعمإلىتذهبلماذا

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)
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نترنت،منطعاماطلبت لقد مختلفاكانالطعاملكنا
بلطف؟المطعملساعيتقولماذا.طلبكعن

أعيده؟أنيمكننيهلالطعام،هذاطلبتماأنا

.القادمةالمرةفيمطعمكممنطعاماأطلبلن

.جداعيبوهذامختلفةأطعمةتحضروندائماأنتم

تعالهيابعض،معالطعامنأكلأنالممكنمن
.الداخلإلى

الطعام؟كيسفيوشوكةملعقةوضعتهل

58.

A)

B)

C)

D)

E)

مدينةوعاصمتهاالعربيةمصرجمهوريةهي مصر
الجزءفيتقعحيث.أفريقيةدولةوهيالقاهرة،
فمنحدودهاأماأفريقيا،قارةمنالشرقيالشمالي

الشمالومنالمتوسط،البحرالشمالومنليبيا،الغرب
حيثاستراتيجيوموقعها----غزة،قطاعالشرقي

غربوجنوبأفريقياقارةبينسيناءجزيرةشبهتربط
.السكانحيثمنكبيرةدولةوهي.آسياقارة

السياحيةالوجهاتمنواحدةالقاهرةمدينةتعتبر
المهمة،

حمر،البحرحدودهاعلىفيقعالشرقناحيةمنأما ا

منكبيرعددعلىالمصريالمتحفيحتوي
المعروضات،

حقلعة يوبيالدينص المسلمالقائدقبلمنبنيتا
يوبي، ا

المدنمعالقاهرةتربطالتيالطرقمنالعديديوجد
المجاورة،

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

59.

A)

B)

C)

D)

E)
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الشمس.مختلفةمصادرعنالضوءيصدرأنيمكن
.الطبيعةفيونجدهماالضوءمصادرمنهماوالنار

منالضوءيصلنا. الكهربائّيالمصباحضوءمثل----
فيويُستخَدمكهربائيمصباحمنأوالنارأوالشمس
نشطة .المختلفةاليوميةا

حظأنبإمكانك عة،أشياءالنهارسماءفيت ّ متن

السماء،فيمنخفضةالشمستكونالصباحففي

نسان،صنعمنمصدرعنالضوءيصدرأنيمكن ا

النجوم،مجموعاتبينتصلخطوطاالناستخيل

ّروكأنهالسماءفيالشمسموقعيبدو باستمرار،يتغ

رضكوكبعلىالمتجددةالمواردأحدالماء يعتبر ا
تجاهأفرادامسؤولياتناومن----الحياة،أصلوهو

عليهالمحافظةووطنناومجتمعناوأسرناأنفسنا
خطيرةأمراضايسببحتىالتلوثمنوحمايته
.بتلوثهومميتة

بدونه،الحياةتستمرأنيمكنو

له،الملوثةالموادبدخولويسمح

المياه،خزاناتإلىالصحيمياهفتسرب

صيانة،دونأعواملعدةفيتركها

مراض،منالكثيرلهوتسبب ا

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)

نتشارواسعمشروب الشاي ثم----كلهالعالمفيا
نوالهنداليابانفيزراعتهانتشرت أدخلثموسي
أصبححتىالقاراتباقيثمأوربافيالشاياستعمال
.وزمانوقتأيوفيمكانكلفييقدمعالميامشروبا

صليالموطنتعتبرالتيالصينفيأوراقهعرفت ا
.للنبات

زهرتهالخضرةدائممعمرشجيريالشاينبات
.بيضاء

ثالشايأوراقتجمع .سنةكلفيمراتث

درجةستينفيالرطوبةمنالشايأوراقتتخلص
.مئوية

فيوتختلفمنهالمستعملالجزءهيالشايأوراق
.جودتها

الكربونأهمهاالمواد،منمزيجمنمكونسائل النفط
حبعضالخامالنفطويصاحبوالهيدروجين، م ا

:منها----.أخرىوشوائبوالماءالحامضةوالغازات
سمدةصناعة ستيكا .الصناعيوالمطاطوالب

الصناعة،منكثيرفيأساسيةمادةوهو

هـ،١٣٥٧عامفيتجاريةبكمياتاكتشفثم

العربية،المملكةوطنيفيالمواردأهممنوالنفط

بحرية،حقولتسمىالمياهفيمغمورةوحقول

كالنفط،تكريرإلىيحتاجفهو

62.

A)

B)

C)

D)

E)

63.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.18



2022-YDT/AR

حتباس السطحيةالحرارةدرجةازديادهوالحراري ا
أكسيدثانيكميةزيادةمعالعالمفيالمتوسطة

خرىالغازاتوبعضالكربون .الجّوفيا

Atmosferdeki karbondioksit ve diğer bazı gazların
oranının yükselmesiyle birlikte Dünyanın ortalama
yüzey sıcaklığının artması küresel ısınmaya neden
olmaktadır.

Küresel ısınma, atmosferdeki karbondioksit ve diğer
bazı gazların oranının yükselmesiyle birlikte Dünyanın
ortalama yüzey sıcaklığının artmasıdır.

Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının artmasıyla
birlikte küresel ısınmaya neden olan şey atmosferdeki
karbondioksit ve diğer bazı gazların oranının
yükselmesidir.

Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının artması küresel
ısınmaya neden olmaktadır bunun nedeni de
atmosferdeki karbondioksit ve diğer bazı gazların
oranının yükselmesidir.

Küresel ısınma, Dünyanın ortalama yüzey
sıcaklığının artması ve atmosferdeki diğer bazı
gaz oranlarının yükselmesiyle birlikte oluşmuştur.

جتماعياللسانيات علم فييبحثالذيالعلمهوا
جتماععلممعطياتعلىاعتمادااللغويةالتطورات .ا

Toplumdilbilim, dilsel gelişmeleri sosyolojinin verilerine
dayalı olarak incelemektedir.

Dilsel gelişmeleri sosyolojinin verilerine uygun olarak
inceleyen bilim dalına toplumdilbilim adı verilmektedir.

Sosyolojinin verilerine göre dilsel gelişmeleri inceleyen
bilim dalına toplumdilbilim denilmektedir.

Toplumdilbilim, dilsel gelişmeleri sosyolojik bakımdan
inceleyen bilim dalıdır.

Toplumdilbilim, dilsel gelişmeleri sosyolojinin verilerine
dayalı olarak inceleyen bilimdir.

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

64.

A)

B)

C)

D)

E)

65.

A)

B)

C)

D)

E)

تساعدأنيمكنالدافئةالمياهفيالرياضيةالتمارين إن
.المرتفعالدمضغطخفضفي

Ilık sularda yapılan spor egzersizleri yüksek kan
basıncının düşmesine yardımcı olabilir.

Yüksek kan basıncının düşmesine yardımcı olan spor
egzersizleri ılık sularda yapılmalıdır. 

Spor egzersizlerinin ılık sularda yapılması durumunda
yükselen kan basıncı düşmektedir.

Yükselen kan basıncı ılık sularda yapılan spor
egzersizleri sayesinde düşürülebilir. 

Ilık sularda yapılan spor egzersizleri düşük kan
basıncının yükselmesine neden olabilir.

تأنالمتخصصينقبلمنالمعروف من فيالتحو
تغذيةسلوكفيتغيرإلىأدتالبحريالبيئيالنظام

.الحيتان

Uzmanlar tarafından ifade edilen bilgilere göre deniz
ekosistemindeki değişimler balinaların beslenme
davranışında değişikliğe yol açmıştır.

Deniz ekosistemindeki değişimlerin balinaların
beslenme davranışında değişikliğe yol açtığı
uzmanlarca bilinmektedir.

Uzmanların yapmış olduğu çalışmalara göre balinaların
beslenme davranışında değişikliğe neden olan şey
deniz ekosistemindeki değişimlerdir.

Deniz ekosistemindeki bozuklukların balinaların yaşam
koşullarında değişikliğe yol açtığı uzmanlarca
bilinmektedir.

Uzmanların deniz ekosisteminde yapmış oldukları
değişimler balinaların bilinen beslenme davranışında
değişikliğe yol açmıştır.

66.

A)

B)

C)

D)

E)

67.

A)

B)

C)

D)

E)
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الشتاء،فصلفيالمفضلةالخضرواتأحداليقطين،إن
التيوالمعادنالفيتاميناتبفضلفريدصحيمتجر

.عليهايحتوي
Kış mevsimi sebzelerinden biri olarak kabul edilen
balkabağı, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde
eşsiz bir sağlık deposudur.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde eşsiz bir
sağlık deposu olan balkabağı, kış mevsiminin en
sevilen sebzelerinden sayılır.

Kış mevsiminin en sevilen sebzelerinden biri olan
balkabağı içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde
eşsiz bir sağlık deposudur.

Eşsiz bir sağlık deposu olan balkabağı, kış mevsiminin
en sevilen sebzelerinden birisidir ve içeriğinde çeşitli
vitamin ve mineraller bulunmaktadır.

En sevilen sebzelerden olan balkabağı, çeşitli vitamin
ve mineraller içermesinden dolayı kış mevsiminin
sağlık deposudur.

دنى الشرق تقعبلداناتضممناطقعلىيطلقاسما
بيضالبحرعلى .آسياغربفيا

Yakındoğu, Asya’nın batısındaki Akdeniz kıyısında yer
alan ülkeleri kapsayan bölgelere verilen addır.

Yakındoğu, Asya’nın batısındaki Akdeniz kıyısında yer
alan devletleri içermektedir.

Asya’nın batısındaki Akdeniz kıyısında bulunan
ülkeler, Yakındoğu kapsamına girmektedir. 

Yakındoğu, Asya’nın batısındaki Akdeniz kıyısında yer
alan ülkeleri kapsamaktadır.

Akdeniz kıyısındaki ülkeleri içine alan bölgenin adı
olan Yakındoğu, Asya’nın batısında yer almaktadır.

68.

A)

B)

C)

D)

E)

69.

A)

B)

C)

D)

E)

 İslâmiyetten önce Afrika Sahrası’nın güneyinde
kalan bölgelere “Tekrûr” adı veriliyordu.

دجميععلىيُطلقكان الصحراءجنوبالواقعةالب
فريقية .“تكرور”اسما

م،قبل س راضيعلىيطلقكانا جنوبالواقعةا
فريقيةالصحراء .“تكرور”اسما

جنوبالواقعةالمناطقعلىيطلقونالمسلمونكان
راضي .“تكرور”اسمالصحراويةا

م،قبل س فريقيةالصحراءسكانكانا يسمونا
راضي .“تكرور”الجنوبيةا

وائل،المسلمينعند،“تكرور” راضياسم كانا ا
فريقيةالصحراءتحتالواقعة .ا

 Felsefe alanında bir deha kabul edilen Farabî,
aralarında müziğin de olduğu bir çok konuda eser
yazmıştır.

مختلففيالتأليففيمكثرامتفننا،الفارابيكان
.والموسيقىالفلسفةنوابغمنوكانالعلوم،

بينهاومنالعلوم،مختلففيتصانيفعدةللفارابي
.الفلسفةمجالفيدهاءذاوكانالموسيقى،

فيبارعاالفلسفة،فينبوغهجانبإلىالفرابي،كان
خرىالعلومميادين .الموسيقىبينهامنا

خرىالعلوموفيالفلسفةفينبوغللفارابيكان ا
.الموسيقىعنكتباألفإنهوحتى

بتأليفالفلسفة،مجالفينابغةيعدالذيالفارابي،قام
.الموسيقىبينهامنعدةمواضيعفيآثار

 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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 Anavatanı Kuzey Amerika olan ve genellikle yağı için
ekilen ayçiçeği, XVI. yüzyılda İspanyol gezginler
tarafından Avrupa’ya getirilmiştir. 

صليموطنهالذيالشمس،عبادإدخالتم أمريكاهوا
الرحالةقبلمنأورباإلىلزيته،غالباويُزرعالشمالية
سبان .عشرالسادسالقرنفيا

علىللحصولالشماليةأمريكافيالشمسعباديُزرع
سبانالرحالةيدعلىأورباإلىإدخالهوتمزيته فيا

.عشرالسادسالقرن

سبانالرحالةأدخل أساسايُزرعالذيالشمس،عبادا
ستفادة فيأورباإلىالشماليةأمريكامنزيته،منل

.عشرالسادسالقرن

قبلمنالشماليةأمريكاقارةإلىالشمسعبادحملتم
سبانالرحالة يُزرعوكانعشرالسادسالقرنفيا

صلي،موطنهفيأيأوربا،في .لزيتها

صليالموطن وكانالشماليةأمريكاهوالشمسلعبادا
سبانالرحالةأخذهثملزيته،خصيصايُزرع إلىا
.عشرالسادسالقرنفيأوربا

72.

A)

B)

C)

D)

E)

Petrol birçok ülkede bulunmakta olup dünyadaki
petrol rezervlerinin yaklaşık 900 milyar varile ulaştığı
ifade edilmektedir. 

النفطاحتياطيإنويقالالدول،منكثيرفيالنفط يوجد
.برميلمليار٩٠٠نحوإلىيصلالعالم،في

فيالنفطمخزونإنويقالالدول،بعضفيالنفط يوجد
.برميلمليار٩٠٠نحوإلىيصلالعالم،

احتياطأنالمعروفومنالدول،معظمفيالنفط يوجد
.برميلمليار٩٠٠نحوإلىيصلقدالعالم،فيالنفط

وصلحيثبلدان،عدةفيالنفطعنالتنقيب يتم
.برميلمليار٩٠٠نحوإلىالعالمفيالنفطاحتياطي

احتياطيإنويقالالدول،منكثيرفيالنفط يستخرج
.برميلمليار٩٠٠نحوإلىسيصلالعالم،فيالنفط

 Dünya düzeyinde şeker üretiminin temel maddesi
sayılan şeker kamışı sıcak ve nemli bölgelerde
ekilmektedir.

ساسيةالمادةهوالسكرقصب ويزرعالسكرنتاجا
.العالمفيوالرطبةالحارةالمناطقفي

الرئيسيالمحصوليعدالذيالسكر،قصبيزرع
.والرطبةالحارةالمناطقفيعالميا،السكرنتاج

يزرعوعالمياالسكرإنتاجفيمادةأهمالسكرقصب
.والرطبةالحارةالمناطقفيإ

رئيسيمحصولوهوالسكر،قصبزراعةتنتشر
ماكنفيالسكر،نتاج كثرا .ورطوبةحرارةا

قصبلزراعةأصلحالعالمفيوالرطبةالحارةالمناطق
وليةالمادةهوالذيالسكر .للسكرا

73.

A)

B)

C)

D)

E)

74.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Akıllı cihazlarda bulunan sözlük uygulamaları dil
öğrenimini kolaylaştırmaktadır.

جهزةفياللغةفهمتسّهلالمعاجمتطبيقات .الذكيةا

جهزةفيالموجودةالتطبيقات ّمتسّهلالذكيةا لغةتع
.الحاسوب

جهزةفيالموجودةالمعاجمتطبيقات تسّهلالذكيةا
.اللغةتعلّم

المعاجمتطبيقاتاستخدامبواسطةسهلاللغةتعلّم
جهزةفيالموجودة .الذكيةا

جهزةفيالموجودةالتطبيقات تعلّمتؤجلالذكيةا
.اللغة

75.

A)

B)

C)

D)

E)

( I)الطيورأكبرمنكبيرطائرالنعامة.(II)طائروالبوم
قادرةغيروالنعامة(III).الليلفيويظهرالنهارفيينام

علىورأسهاعلىريشيوجدو(IV).الطيرانعلى
ُجسمهاباقيأما(V).ساقْيها .الريشفيكسو

I II III IV V

(I)معليهإبراهيمبنى .منبأمرالكعبةالس
(II)معليهإسماعيلابنهالبناءفيوساعده دعا(III).الس

معليهإبراهيم .العملهذامنهيتقبلأنربهالس
(IV)وحفظهاالكعبةفيوباركلدعائهفاستجاب.
(V)لمراتعدةبناءهاوأعادالكعبةتعميرتم خ

.التاريخ

I II III IV V

( I)سنانتنظيف علىويجب(II).إنسانلكلجدامهما
قلعلىيومياواحدةمرةأسنانهتنظيفالشخص .ا

(III)سنانتنظيفومدة دقيقتينبينتتراوحالمثاليةا
جدامضّركثيراالسكروتناول(IV).دقائقوخمس
سنان سنانوخيط(V).ل وسيلةأفضليُعتبرأيضاا
.الطعامبقايامنللتخلض

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)
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( I)سبابأحدهوالرياضيةالتمارينممارسةعدمإن ا
الرياضةممارسةوتؤدي(II)بالتعب،الشعورإلىالمؤدية

وجودنتيجةالقلبيةالسكتةتحدثقد(III)الجسم،تقويةإلى
مراضمنواسعةمجموعة وتساعد(IV)الجسم،فيا
التركيزوتعزيزالقلبضرباتمعدلزيادةفيالرياضة
الرياضةممارسةعلىالحرصيجبلذلك(V)العقلي،

.يومكل

I II III IV V

(I)ثارعلمإن دواتيدرسالذيالعلمهوا خلفتهوماا
نسانحضارات ثارعلموينقسم(II).ا قسمينإلىا
ثارعلميدرسهاالتيالزمنيةالفترةإن(III)رئيسين، ا

ثةتقدر يينبث نسانبدراسةيهتمأحدهما(IV).سنةم ا
أما(V).التاريختدوينقبلمافترةفيقديماعاشالذي

خرالفرع نسانيةالحضاراتدراسةعلىفيركزا ا
.التاريختدوينبدايةمنونمتظهرتالتي

I II III IV V

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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