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ÖĞRENCİ SEÇME VE
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A
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ADI
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SOYADI
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T.C. KİMLİK NUMARASI : ...........................................................
SALON NUMARASI

: ...........................................................

GENEL

AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).
2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.
3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.
7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

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.
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ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﳋﻂ ،ﰲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻌﺼﺮ ---- ،ﺷﺄﻭﺍ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﰲ

4.

1. – 15. sorularda, cümlede boş
bırakılan yerlere uygun düşen sözcük
ya da ifadeyi bulunuz.

ﺍﻹﺟﺎﺩﺓ ﻭ ----ﳑﺪﻭﺩﺍ ﰲ ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ.
ﲢ ﻈﻰ -

ﻗﺴﻄﺎ )B

ﻭﺻﻠﺖ -

ﺩﺭﺟﺔ )A

ﺑﻠﻐﺖ –

ﺣﻈﺎ )D

ﺳﺠﻠﺖ -

ﺭﻗﻤًﺎ )C

ﻃﺮﻗﺖ -

ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ----ﳊﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ

1.

ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ---- ،ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ.

ﻗﻔﺰﺓ )E

ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ –

ﻭﻓﻴﻪ )B

ﺍﶈﻮ – ﲟﺎ

ﺇﳚﺎﺩ –

ﻭﺍﻟﱵ )D

ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ – ﻭﻣﻨﻬﺎ

ﳌﺒﺎﺩﺭﺓ – ﺣﻴﺚ

ﻓﻴﻪ )A
)C

ﺇﻧﻪ )E

ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻖ ،ﺃﻭ ﺍﳊﺼﺮ ،ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ  ----ﺑﻴﺖ

2.

ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﺃﻭ ﺑﻌﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﻳﻠﺘﺼﻖ ﺑﻪ
ﺗﺘﺨﻠﺺ

ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﲰﻲ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻝ

)B

ﺗﻌﺎﳉﻪ )A

ﻣﻨﻪ )D

ﺎ )C

ﻳﺄﻧﺲ
ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ

5.

ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  ----ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻋﻘﺪ ﰲ

)E

ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﺍﳌﻄﻠﺔ )B

ﻣﻄﻠﺔ )A

ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ )D

ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ )C

ﺗﺮﺍﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺘﻌﺪﺩ ،ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ----ﻣﻦ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ.

ﺍﶈﺘﻠﺔ )E

ﻗﺴﻤﺎ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ

ﺻﻐﲑﺍ )B

ﳏﺪﻭﺩﺓ )D

ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ

Diğer sayfaya geçiniz.

1

ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﻧﻮﺍﺣﻲ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ )E

)A
)C

3.
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ﲰﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﺍﻟﻴﺎﺋﺴﲔ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ----

ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻣﻦ  ٢١ﻣﻘﻌﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ----

9.

ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﱐ ﻫﺠﻮﻣﺎ  ----ﺍﳌﻘﺎﺗﻠﲔ.
ﻳﺸﻦ-

ﺗﺸﻦ -ﻋﻠﻰ

ﻋﻠﻰ )B

ﻳﻬﺎﲨﻮﻥ-ﻋﻠﻰ )D

6.

ﺇﱃ  ----ﻣﻘﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ.
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ-ﺗﺴﻌﺔ

)A

ﻳﺸﻨﻮﻥ-ﺇﱃ )C

)B

ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-ﺗﺴﻌﺔ )A

ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ-ﺗﺴﻊ )D

ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ-ﺗﺴﻌﺔ )C

ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ-ﺗﺴﻌﺔ )E

ﻳﻘﺘﻠﻮﻥ-ﺇﱃ )E

ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  ----ﺁﻻﻑ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺳﻨﻮﻳًﺎ

7.

ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.

ﺇﻥ ﺍﳌﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﻈﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ  ----ﺭﺅﻳﺔ

ﲣﻔﻴﺾ )B

ﺗﻮﻓﲑ )A

ﲤﺪﻳﺪ )D

ﺗﻌﺪﻳﻞ )C

10.

ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ----ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ-

ﰲ )B

ﻟﺰﻭﻡ-

ﺇﱃ )D

ﻓﺮﻭﺝ -ﻋﻠﻰ
ﻭﺿﻮﺡ -ﻟﺪﻯ
ﻓﺘﺢ -

ﺗﻌﻮﻳﺾ )E

)A
)C

ﲟﺎ )E

ﰲ  ٢٠ﲤﻮﺯ  ---- ١٩٦٩ﺃﻭﻝ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ
ﺍﻟﻘﻤﺮ ،ﰲ  ----ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﻬﻮﻝ.
ﻧﺰﻝ –

ﺍﻟﺴﻔﺮ )B

ﺣﻂ –

ﺳﻔﺮ )A

)D

ﺃﻃﻠﻖ –

ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ )C

ﻫﺒﻂ – ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ

ﺍﻧﻄﻠﻖ –

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ )E

8.
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ﲡﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  ----ﳊﻖ

ﺃﻛﺪﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ  ----ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺪﻭﳍﺎ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺗﻮﻗﻒ

14.

ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﺃﻣﺲ.
ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺎﺕ )B

ﺍﻟﻼﰐ

ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺎﺕ
ﺍﻟﱵ

ﳝﺴﻜﻦ )D

11.

ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

)A

ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ )B

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ )A

ﺗﺆﻳﺪ )C

ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ )D

ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ )C
ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ )E

ﺍﳌﺆﻳﺪﺍﺕ )E

ﺃﻟﻘﺖ  ----ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﲨﻮﺩ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

12.

ﺑﺘﺒﻌﺎﻤﺎ  ----ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.

 ----ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺧﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ :ﻋﺮﺏ ﻭﺑﺮﺑﺮ

15.

ﺃﺯﻣﺔ-

ﻭﺯﻧﻮﺝ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ.

ﺍﻧﺒﻌﺜﺖ )B

ﺍﻧﺼﻬﺮﺕ )A

ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ )D

ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ )C

ﻋﻠﻰ )B

ﺍﻻﺷﺘﺪﺍﺩ-

ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ-

ﰲ )D

ﻋﻠﻰ )A

ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ-

ﺍﻟﺘﺄﺯﻣﺎﺕ –

ﺇﱃ )C

ﻋﻠﻰ )E

ﺍﻧﻔﻠﺘﺖ )E

ﺍﳌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﻥ  ----ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ٢٤٧
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

ﻳﺴﻴﻄﺮﺍﻥ

ﻳﺘﺨﺮﺑﺎﻥ )B
ﻳﺘﺪﻣﺮﺍﻥ )D

ﻳﻜﺒﺪﺍﻥ )C
ﳜﺴّﺎﻥ )E

Diğer sayfaya geçiniz.
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18.

ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ

)B

ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

)D

ﲤﻜﻨﺖ

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

)A

ﺍﺟﺘﺎﺯﺕ )C

ﺷﻬﺪﺕ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﰊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

)(16

 ----ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ

ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﻫﺎﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ

ﺗﺒﺎﻃﺄﺕ )E

ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ) ---- (17ﻭﺗﻨﻮﻋﺎ .ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺩﰊ
ﲟﻮﻗﻒ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ

)(18

 ----ﺃﻥ ﲡﺬﺏ ﺃﻋﺪﺍﺩًﺍ

ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ) ---- (19ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.

)(20

----

19.
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ )B

ﺍﳌﺘﻤﺴﻜﲔ )A

ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﲔ )D

ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﲔ )C

16.

ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )E

ﺍﻟﺜﻼﺙ )C

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )B
ﺍﻵﺧﺮﺓ )E

ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ

)A

ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ )D

20.
ﺑﻔﻀﻞ )B

ﺣﻴﺚ ﺇﻥ

ﰲ ﺳﺒﻴﻞ

17.

)A

ﺇﺯﺍﺀ )C

)D

ﻋﻠﻰ

ﻧﺎﺷﻄﺎ )B

ﻧﺸﺎﻃﺎ )A

)D

ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﺎ )C

ﲡﻤﺪﺍ

ﺃﻥ )E

ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ )E

Diğer sayfaya geçiniz.
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23.

ﺩﻓﺎﻋًﺎ
ﺃﺭﺿًﺎ

ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ

ﻻ )B
ﻭﻗﺘﺎ ً

ﻟﻠﻬﻮ

ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ )D

ﻣﻘﺮًﺍ

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

)A

ﻓﻘﻂ )C

ﺗﻘﻊ ﺍﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺑﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻡ ) ٣٠ ---- (21ﻛﻢ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﻗﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﳍﻢ )E

ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﰲ ) ---- (22ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ﻭﺍﻟﻐﺴﺎﺳﻨﺔ
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻣﺼﻴﻔًﺎ ﻫﺎﻣًﺎ ﻟﻸﻣﻮﻳﲔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﲣﺬﻭﻫﺎ ) ---- (23ﻭ) ---- (24ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎﻢ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻫﺸﺎﻡ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺼﺮﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺍﻟﱵ
ﻋﻤﺮﺍﺎ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻀﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﺔ.

)(25

 ----ﰲ

24.
ﻓﻌﻠﻮﺍ )C

ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ )B
ﺃﻮﺍ )E

ﻟﻌﺒﻮﺍ )A

ﺃﺣﺮﺯﻭﺍ )D

21.

ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺎﻓﺔ )C
ﲟﺤﺎﺫﺍﺓ )E

ﻋﻠﻰ

ﻃﻮﻝ )B

ﻋﻠﻰ

ﺑﻌﻴﺪًﺍ )A

ﺍﻟﻘﺮﺏ )D

25.
ﺃﻛﻤﻞ )C

ﺃﻧﻔﺬ )B
ﺃﳒﺰ )E

ﺃﺳﻬﻢ )A

22.

ﺃﻋﺮﺽ )D

ﰲ

ﰲ ﻣﺪﺓ

ﺃﺛﻨﺎﺀ )C

ﰲ

Diğer sayfaya geçiniz.

5

ﺍﻟﺰﻣﻦ )E

ﻣﺪﻳﺪﺓ )B

ﻋﻠﻰ

ﳊﲔ
ﻋﻬﺪ )D

)A
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ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺃﻟﻒ ﺳﺠﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﲟﻌﻬﺪ ﺗﻘﲏ .----

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

28.

ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ

)A

ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﳌﺪﺭﺑﲔ

)B

ﻟﻘﻲ ﻗﺎﺭﺏ ﳝﲏ ﻏﺮﻗﻪ .----

ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮﻥ

)C

ﳜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﻑ

)A

ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ

)D

ﲢﺮﺱ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

)B

ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ

)E

ﺭﻛﺐ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ

)C

ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺻﻨﺔ

)D

ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺃﺣﺪ ﲝﺎﺭﺗﻪ ﻭﻭﻓﺎﺓ ﺁﺧﺮ

)E

ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲝﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ .----
ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺴﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ

)A

ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

)B

ﻭﺃﺗﺎﺣﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

)C

ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﺮ ﻭﻗﺖ

)D

ﺣﻴﺚ ﰎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ

)E

29.

ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﺭﺧﺺ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ .----

Diğer sayfaya geçiniz.

6

ﻓﻨﻬﺪﺭ ﺃﻭﻗﺎﺗﻨﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ

)A

ﻭﳕﺎﺭﺱ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ

)B

ﻭﳛﺴﺐ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﻞ ﺍﳊﺴﺎﺏ

)C

ﻓﻨﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻋﺎﺭﻓﲔ ﻗﻴﻤﺘﻪ

)D

ﻭﻻ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﺒﺜًﺎ ﻭﻧﺸﻌﺮ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﺟﻴﺪﺍ

)E

26.

27.
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 ----ﻭﺃﺣﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﳎﻠﺔ ﺧﻴﺎﻝ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﻬﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺍﻟﻨﻤﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭ ﺷﺮﺱ ﻭﻋﺪﻭﺍﱐ ﺟﺪﺍ .----

32.

ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.

ﻭﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺺ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺟﻮﺍﻟﺔ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻟﺘﻨـﺰﻳﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

)A

ﻫﻨﺎﻙ ﶈﺒـﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻗﺼﺺ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ

)B

ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨـﺰﻳﻞ ﻋﺪﺓ ﻛﺘﺐ ﻭﻗﺮﺍﺀﺎ ﳎﺎﻧًﺎ

ﻭﻟﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺴﻊ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺷﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺴﺔ

)C

ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻣﻨﻔﺬﺍ ﳎﺎﻧﻴﺎ ﺇﱃ ﺁﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

)D

ﻳﺘﻴﺢ ﺍﳉﻬﺎ ُﺯ ﺍﻟﺪﺧﻮ َﻝ ﺇﱃ  ٢٣٠ﺃﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

)E

 ---ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊﻣﺎ ﲢﺴﺴﺖ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﺎﺑﺘﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﳋﻮﻑ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ ﻭﳍﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﻨﲔ

)B

ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺑﻨﺖ ﺃﻥ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﳜﻔﻖ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﲎ ﻭﻟﻴﺴﺖ
ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ
ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﺴﺪ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﰎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﳌﺮﺽ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ

)A
)B

ﻭﻳﺘﻐﺬﻯ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ﻋﺎﺩﺓ

)C

ﻭﻫﻮ ﳝﻮﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺍﳌﻠﻜﺔ

)D

ﻭﻫﻮ ﺫﻭ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺯﺍﻫﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﻷﺭﺟﻮﺍﱐ

)E

33.

 ----ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻮﺍﺻﻒ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﰲ

ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

)A

30.

ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﻭﺭ.

ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ

)A

)C

ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﲑ
ﺍﳌﻨﺎﺧﻲ

)B

)D

ﺃﺷﺎﺭ ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ

)C

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺍﺳﺘﻨﻔﺮﺕ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﻗﻮﺍﻫﺎ ﲢﺴﺒًﺎ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ

)D

ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻄﻮﻝ ﺃﻣﻄﺎﺭ ﻏﺰﻳﺮﺓ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺳﺤﺐ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

)E

31.
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 ---ﰲ ﺑﻴﺘﻚ ﻓﺘﻨﺔ ،ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻓﺘﻨﺔ ،ﺣﱴ ﰲ ﻧﻮﻣﻚ ﻭﻗﺒﻞﳑﺎﺗﻚ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻚ ﻓﺘﻨﺔ.

ﻓﱳ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻛﻼﳘﺎ
ﺧﻄﺮ

)A

ﻗﺪ ﻳﻔﱳ ﺑﻌﺾ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﺑﺸﱴ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﱳ ﳑﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﻢ
ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﻱﺀ

)B

ﳝﻜﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﻌﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﺜﻘﻔﲔ

)C

ﻣﻦ ﻣﻨﺎ ﱂ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﻓﺘﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳌﻠﻴﺊ ﺎ

)D

ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﺮﺽ ﻗﺪ ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

)E

 ----ﺑﻌﺪ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺳﻴﺎﺭﻤﺎ ﺍﳌﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﺭﺗﻄﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻤﻮﺩ

35.

ﺇﻧﺎﺭﺓ.

.

ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺍﳉﻨﺎﺓ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣﻨـﺰﻝ ﻣﻮﺍﻃَﻨﻴْﻦ
ﻓﺮﻍ ﺻﺪﻳﻘﺎﻥ ﺃﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻤﺎ
ﳌﻨـﺰﳍﻤﺎ

8

)B

ﻟﻘﻲ ﺷﻘﻴﻘﺎﻥ ﺣﺘﻔﻬﻤﺎ ﺃﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﳏﻮﺭﻱ ﰲ ﺃﻧﻘﺮﺓ

)C

ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺳﻘﻄﻮﺍ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺗﻠ َﻮ ﺁﺧﺮ

)D

ﳒﺤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ

Diğer sayfaya geçiniz.

)A

)E

34.

Α
2009 - KPDS Sonbahar / ARAPÇA

37.

36. – 40. sorularda, verilen Arapça
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.
36.

ﻗﻔﺰﺕ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ

 ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ٢٠٠٨ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﰲ
.ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

% ١٨ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ

 ﻣﻨﺬ ﺩﻳﺴﻤﱪ% ٧ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻧﻜﻤﺶ ﺑﻨﺴﺒﺔ

A) Dünyadaki mali ve ekonomik kriz,
Moskova’nın 2008’de konut bakımından
dünyanın en pahalı şehirleri arasında
ikinci sıraya yerleşmesini engellemedi.

A) Büro, toplam mahalli üretimin %18’ini
oluşturan sanayi üretiminin, geçen
Aralıktan bu yana % 7 oranında
daraldığını açıkladı.

B) 2008’de, dünyadaki mali ve ekonomik
krize rağmen, Moskova konut bakımından dünyanın en pahalı şehirleri
sıralamasında ikinciliğe yerleşti.

B) Büro, ülkedeki toplam mahalli üretimin
%7’sini oluşturan sanayi üretiminde,
geçen Aralık ayına göre % 18 oranında
daralma olduğunu açıkladı.

C) Dünyadaki mali ve ekonomik krize
rağmen 2008’de, Moskova konut fiyatları
bakımından dünyanın en pahalı
şehirlerinden biri haline geldi.

C) Büro, ülkedeki toplam üretimin %18’ini
oluşturan sanayi üretiminin, geçen
Aralıktan bu yana % 7 oranında
daralarak düşmeye devam ettiğini
açıkladı.

D) Dünyada 2008 yılında yaşanan mali ve
ekonomik krize rağmen, Moskova konut
fiyatları bakımından dünyanın en pahalı
şehirleri sıralamasında ikinciliği yakaladı.

.ﺍﳌﺎﺿﻲ

E) Dünyadaki mali ve ekonomik krize
rağmen Moskova, 2008’de, konut
bakımından dünyanın en pahalı şehirleri
listesinde ikinci sıraya sıçradı.

D) Büro, geçen Aralıktan bu yana % 7
oranında daralan sanayi üretiminin
toplam mahalli üretimde % 18 olan
payının azaldığını belirtti.
E) Büro, toplam mahalli üretimdeki payı
% 18 olan sanayi üretimindeki geçen
Aralıktan bu yana yaşanan % 7’lik
daralmanın yakında sona ereceğini
belirtti.

Diğer sayfaya geçiniz.
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38.

ﺣﺬﺭ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ

39.

ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺑﺪﱐ ﻛﺎﻑ ﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺇﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﺱ

ﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﲤ ّﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖﻗﻮﺓ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ

.ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ

.ﺎﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎ

A) Uzmanlar, fazla kilolu olan ve bedensel
hareket yapmayanların, kalp
hastalıklarına diğerlerine göre daha çok
maruz kalacakları konusunda uyardı.

A) Yazar, bir devlet hakkında karar
vermenin, o devletin, hedeflerini
gerçekleştiren çeşitli örgütlerin
zayıflığının veya güçlülüğünün
karşılaştırılmasıyla mümkün olabileceğini
söylüyor.

B) Uzmanlar, aşırı kilolu olan ve bedensel
hareket yapmayan insanların, kalp
hastalıklarına yakalanma olasılıklarının
diğer insanlara göre daha yüksek
olduğunu belirtiyor.

B) Yazar, bir devlet hakkında karar verirken,
o devletin hedeflerini gerçekleştirecek
çeşitli örgütlerinin zayıflığı veya
güçlülüğünün karşılaştırılmasının gerekli
olabileceğini söylüyor.

C) Uzmanlar, kilo sorunu olduğu halde
gerekli bedensel hareketleri
yapmayanların, kalp hastalıklarına
diğerlerine göre daha çok yakalandığını
belirtiyorlar.

C) Yazar, bir devlet hakkında karar
verilirken, o devletin örgütlerinin
hedeflerinin zayıf ve güçlü yönlerinin
karşılaştırılması gerektiğini söylüyor.

D) Uzmanlar, fazla kilolu olan ve yeterli
bedensel hareket yapmayanların, kalp
hastalıklarına diğerlerine göre daha çok
maruz kaldıkları konusunda uyardı.

D) Yazar, bir devlet hakkında karar
verilirken, o devletin hedeflerinin zayıf
veya güçlü yönlerinin karşılaştırılmasının
gerekliliğine inanıyor.

E) Uzmanlar, kilo sorunu olan ve bedensel
hareketleri yapmayan insanların kalp
hastalıklarına, diğer insanlara göre daha
çok yakalandıkları görüşündeler.

E) Yazar, bir devlet hakkında karar
verilirken, o devletin hedeflerinin
belirlenmesini sağlayan sistemin
zayıflığının veya güçlülüğünün
karşılaştırılmasının faydalı olabileceğini
savunuyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40.

ﰲ ﲝﺚ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳌﻨﺎﺧﻲ ﺃﻛﺪ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın Arapça
cümleyi bulunuz.

ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺴﻮﺏ
.ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ

41. Dünyanın yedi harikasından biri olan ve
bugün Kayıtbay Kalesi’nin bulunduğu
Faros Yarımadası’nda inşa edilen
İskenderiye Feneri’nin yüksekliği 120
metreye ulaşmaktaydı.

A) Uzmanlar iklim değişikliğini ele alan bir
çalışmaya işaretle, küresel ısınma sonucu
deniz sularının seviyesinin
yükselmesinden Ortadoğu’daki şehirlerin
etkilenebileceğini vurguladılar.
B) İklim değişikliğini ele alan yeni bir
çalışmada uzmanlar, küresel ısınma
sonucu deniz sularının seviyesinin
yükselmesinden Ortadoğu’daki şehirlerin
etkilenebileceğini vurguladılar.
C) Uzmanlar iklim değişikliğini ele aldıkları
yeni bir çalışmada, küresel ısınmanın
ilerlemesi sonucu deniz sularının
seviyesinin yükselmesinden Ortadoğu’daki
şehirlerin etkilenebileceğini açıkladılar.
D) Uzmanlar iklim değişikliğini ele aldıkları
yeni bir çalışmada, küresel ısınmanın
ilerlemesi sonucu deniz seviyesinin
yükseldiğini ve bundan Ortadoğu’daki
şehirlerin de etkilenebileceğini söylediler.
E) Uzmanlar iklim değişikliğini yeniden ele
alarak yaptıkları bir çalışmada, küresel
ısınmanın ilerlediğini, deniz seviyesinin
yükseldiğini ve bundan Ortadoğu’daki
şehirlerin etkilenebileceğini vurguladılar.

A)

 ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
 ﰲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﺎﺭﻭﺱ،ً ﻣﺘﺮﺍ١٢٠ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ
.ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻠﻌﺔ ﻗﺎﻳﺘﺒﺎﻱ

B)

 ﻭﻗﺪ،ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴﺒﻊ
ﺃﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﺎﺭﻭﺱ ﲜﻮﺍﺭ ﻗﻠﻌﺔ ﻗﺎﻳﺘﺒﺎﻱ ﻭﻳﺒﻠﻎ
. ﻣﺘﺮًﺍ١٢٠ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ

C)

 ﻳﺒﻠﻎ،ﻣﻨﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴﺒﻊ
 ﻣﺘﺮًﺍ ﻭﻗﺪ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﰲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﺎﺭﻭﺱ١٢٠ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ
.ﻋﻨﺪ ﻗﻠﻌﺔ ﻗﺎﻳﺘﺒﺎﻱ

D)

 ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻗﺮﺏ ﻗﻠﻌﺔ،ﻛﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
 ﻣﺘﺮًﺍ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻭﻫﻲ١٢٠ ،ﻗﺎﻳﺘﺒﺎﻱ ﰲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﺎﺭﻭﺱ
.ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴﺒﻊ

E)

 ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،ﻛﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺃﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﺎﺭﻭﺱ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
. ﻣﺘﺮًﺍ١٢٠  ﻳﺒﻠﻎ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﻠﻌﺔ ﻗﺎﻳﺘﺒﺎﻱ

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Rönesans Döneminin önde gelen İtalyan
düşünürlerinden Machiavelli’nin
idarecileri yönlendirmek amacıyla yazdığı
Prens adlı kitabı, ölümünden beş yıl sonra
yayımlanmıştır.

ﰎ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻣﲑ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻔﻪ ﻣﺎﻛﻴﺎﻓﻴﻠﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ
ﺭﻭﺍﺩ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ ﺇﺑﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﺑـﻬﺪﻑ
ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﲞﻤﺲ ﺳﻨﲔ.

)A

ﺃﻟﻒ ﻣﺎﻛﻴﺎﻓﻴﻠﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ،
ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﻷﻣﲑ" ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺑﻪ ﺇﱃ
ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﳊﻜﺎﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧُﺸﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﲞﻤﺲ
ﺳﻨﲔ.

)B

ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺎﻛﻴﺎﻓﻴﻠﻲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑـ "ﺍﻷﻣﲑ" ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻪ ﺃﻥ
ﻳﺮﺷﺪ ﺣﻜﺎﻡ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻭﰎ ﻧﺸﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ
ﺫﺍﻙ ﺍﳌﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﺬ ﲞﻤﺲ ﺳﻨﲔ.

)C

ﻣﺎﻛﻴﺎﻓﻴﻠﻲ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ "ﺍﻷﻣﲑ" ،ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ
ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ ﺇﺑﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻭﰎ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﲞﻤﺲ ﺳﻨﲔ.

)D

ﱂ ﻳﻨﺸﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺎﻛﻴﺎﻓﻴﻠﻲ" ،ﺍﻷﻣﲑ" ،ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ
ﲞﻤﺲ ﺳﻨﲔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻳﻬﺪﻑ
ﺇﱃ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﺩﻭﺍ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ.

)E

42. Sir Hans Sloane’un koleksiyonlarına
dayanılarak 1753 yılında kurulan British
Museum’da, bütün kıtalardan toplanmış
13 milyondan fazla eşya sergilenmektedir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺃﻧﺸﺊ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺳﻨﺔ  ١٧٥٣ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﲑ
ﻫﺎﻧﺰ ﺳﻠﻮﻥ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ،ﻭﱂ ﻳﺰﻝ
ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٣ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻏﺮﺿًﺎ ﲨﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﱂ.

)A

ﻳﻌﺮﺽ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ،ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩًﺍ
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﲑ ﻫﺎﻧﺰ ﺳﻠﻮﻥ ﺳﻨﺔ  ،١٧٥٣ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ١٣ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻏﺮﺽ ﲨﻌﺖ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ.

)B

ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﲑ
ﻫﺎﻧﺰ ﺳﻠﻮﻥ ،ﺍﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﻭﻳﻌﺮﺽ
ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٣ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻏﺮﺽ.

)C

ﳛﺘﻮﻱ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٣ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻏﺮﺽ ﰎ ﺟﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﲑ ﻫﺎﻧﺰ ﺳﻠﻮﻥ ﺳﻨﺔ .١٧٥٣

)D

ﻳﻌﺮﺽ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ،ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩًﺍ
ﺇﱃ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﲑ ﻫﺎﻧﺰ ﺳﻠﻮﻥ ﺳﻨﺔ ،١٧٥٣
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٣ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻏﺮﺽ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ.

)E
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44. Arabistan Yarımadası’nın doğusunda yer
alan ve XIX. yüzyıldan beri Sânî Ailesi
tarafından yönetilen Katar, 1971 yılında
bağımsızlığını elde etmiştir.

45. İki sözcükten oluşan ve Yunanca’da
korkunç kertenkele anlamına gelen
dinozor terimi, ilk kez 1842 yılında Richard
Owen tarafından kullanılmıştır.

ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮﺭ"  ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ
ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻘﺮﺿﺔ ﻭﻳﻌﲏ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ "ﺍﻟﻌﻈﺎﺀﺓ
ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ"  ،ﻫﻮ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﺃﻭﻳﻦ ﺳﻨﺔ .١٨٤٢

)A

ﻗﻄﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺁﻝ ﺛﺎﱐ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﻭﻓﺎﺯﺕ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻨﺔ .١٩٧١

)A

ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮﺭ" ﻳﻌﲏ "ﺍﻟﻌﻈﺎﺀﺓ ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ" ،ﻳﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺘﲔ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻫﻮ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ
ﺃﻭﻳﻦ ﺳﻨﺔ .١٨٤٢

)B

ﻧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﳛﻜﻤﻬﺎ ﺁﻝ ﺛﺎﱐ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺳﻨﺔ
.١٩٧١

)B

ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮﺭ" ،ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ
ﻭ ﻳﻌﲏ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ "ﺍﻟﻌﻈﺎﺀﺓ ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ" ،ﻷﻭﻻ ﻣﺮﺓ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﺃﻭﻳﻦ ﺳﻨﺔ .١٨٤٢

)C

ﳛﻜﻢ ﺁﻝ ﺛﺎﱐ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻘﺐ
ﻧﻴﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ١٩٧١ﰲ ﺭﺑﻮﻉ ﺷﺮﻕ ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ.

)C

"ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮﺭ" ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺘﲔ ﺗﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﻌﲎ
"ﺍﻟﻌﻈﺎﺀﺓ ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ" ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻫﻮ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﺃﻭﻳﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ .١٨٤٢

)D

ﺣﺼﻠﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﺑﻴﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﱐ ،ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،١٩٧١ﻭﺗﻘﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ.

)D

ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮﺭ" ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﰲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ "ﺍﻟﻌﻈﺎﺀﺓ ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ" ﻭﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﺃﻭﻳﻦ ﻫﻮ
ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺳﻨﺔ .١٨٤٢

)E

ﻫﻴﻤﻦ ﺁﻝ ﺛﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ .١٩٧١

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ

47.

46. – 51. sorularda, parçanın anlam
bütünlüğünü sağlamak için boş
bırakılan yere gelebilecek ifadeyi
bulunuz.

ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺧﻄﲑﺓ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ

ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ،----
ﺇﻣﺎ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺰﻧﺔ ﰲ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨـﺰﻝ ﺃﻭ

ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻋﱪ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﳍﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻘﺮﺑﲔ ﺃﻭ

ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﻨﻒ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ

ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﲑ ﺃﻧﻔﻊ ﻭﺃﺷﺪ ﺗﺄﺛﲑًﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ

)A

ﺳﺒﺐ ﺻﺪﻭﺭ ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻭﻋﻨﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻌﺎ

ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ

)B

ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﺮًﺍ

)C

ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ.

ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺳﻴﺎﺩﻢ ،ﻫﻮ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ .----

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )A

ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻨﻔًﺎ ﻭﺑﻄﺸًﺎ

)B

ﺃﻥ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻗﺪ ﳜﻄﺌﻮﻥ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﳉﺎﺕ

)D

ﺍﻟﻌﺎﱂ ﳝﺮ ﺑﺄﻳﺎﻡ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ

)C

ﺑﺄﻢ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ

)E

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ

)D

ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺔ

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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 ----ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺇﻻ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺢ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

49.

48.

ﺭﻫﻨﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺃﺧﻀﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ

ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ

ﲦﺎﳕﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﳉﻮﻉَ ---- ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺀ

ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﱂ ﳑﻠﻮﺀ ﺑﺎﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻳﻌﺎﱐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ،ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﳊﻲ ﳌﺴﺄﻟﺔ

ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰎ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  ١٢٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ

ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳎﺮﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻏﲑ
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌُﻌﺎﺵ.

ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٨ﰲ ﺣﲔ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ

ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ

)A

ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌُﻬﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﱃ  ١٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.

ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

)B

ﻭﻟﺬﺍ ،ﳚﺐ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﰲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ

)A

ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺃﺑﺮﺯ ﺻﻔﺔ ﲤﻴﺰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

)C

ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ

)B

ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

)D

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﺍﺎﻋﺔ

)C

ﻳﻌﺘـﱪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

)E

ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ

)D

ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻣﻌﺪﻳﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺎﻋﺔ

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﺃﺻﺒﺤﺖ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻫﺪﻑ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﻭﻣﻨﺤ ًﻰ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻﺯﺑﺔ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ،

51.

50.

ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻞ

ﺇﺎ ﻏﺬﺍﺀ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺻﻨﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ---- ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻃﺮﻳﻖ

ﻭﻫﻞ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؟  ----ﻓﻬﻨﺎﻙ ﲢﻮﻻﺕ

ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﺪﺙ؟ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ

ﺍﻷﻣﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ .ﻟِﻨﺘﺨﻴ ْﻞ ﳎﺘﻤﻌًﺎ ﲣﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،

ﺍﻟﻐﺰﻳﺮ ﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﻫﻞ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﻭﺗﺴﻮﺩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﳚﺪ ﺍﻟﺘﻘﻬﻘﺮ  -ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ -ﻃﺮﻳﻘﻪ

ﺟﺬﺭﻳﺔ ﲢﺪﺙ ﺍﻵﻥ ،ﺃﺩﻯ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﲢﺎﺩ ﺩﻭﱄ

ﺇﱃ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﺘﻤﻊ.

ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

)A

ﻧﻌﻢ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑﺓ

)A

ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﲨﺔ

)B

ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

)B

ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺃﻛَﺜ َﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ

)C

ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ

)C

ﳜﺪﺭ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﻳﺮﺧﻲ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ

)D

ﻧﺒﺎﻫﻲ ﲟﻜﺘﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻳﻬﺎ

)D

ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ

)E

ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻳﺘﻨﺎﺯﻋﻮﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺳﻮﺀ ﺍﻷﺩﺏ

53.

52. – 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.

ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ" ،ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻥ ﺃﺳﻮﺃ ﺧﻠﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻜﱪ ﻭﻗﺎﻝ

ﺲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﺩﻋﺔ ،ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ
ﺁﺧﺮ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺧ ّ

ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﻮﺍﺭﻙ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻚ ،ﲢﺪﺛﺘﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ

ﺃﺭﺫﻝ ﺧﻠﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺬﺏ ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﻘﻮﻝ؟

ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻳﻘﻮﻝ ﺻﺪﻳﻘﻚ ﺇﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺯﻭﺟﺔ ﳍﺎ ﲨﺎﻝ

ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﺎ ﻏﲑ
ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ.

)A

ﺍﳌﺘﻜﱪ ﻟﺌﻴﻢ ﻭﻣﻬﺎﻥ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺫﻫﺐ.

)B

ﻳﺆﺳﻔﲏ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻤﻠﻘﻮﻥ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ.

)C

ﳌﺎﺫﺍ ﳝﻴﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺼﺪﻕ ؟

)D

ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻨﺪﻱ ﺷﻨﺎﻋﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﳍﺎ.

)E

ﻭﻣﺎﻝ ﻭﺣﱴ ﺟﺎﻩ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﻓﺘﻔﻀﻞ ﺯﻭﺟﺔ

ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺘﻢ ﲟﻔﻬﻮﻡ "ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ" ،ﻓﻤﺎﺫﺍ
ﺗﻘﻮﻝ؟
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻧﺴﺎﺀ ﲨﻴﻼﺕ
ﺃﻧﺎ ﺃﻭﺛﺮ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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)A
)B

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣًﺎ
ﻼ.
ﻭﺗﺒﺠﻴ ً

)C

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻏﻨﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﺎﺧﺮﺓ.

)D

ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺃﻭﻝ ﺷﻲﺀ ﻳﺒﻬﺮ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.

)E

52.

Α
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ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﻭﻟﺪﻙ ﻣﺸﻐﻮﻑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،

ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﻳﻼﺯﻡ

55.

ﻳُﻜﺜﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،ﻳﻠﻌﺐ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺯﻣﻨًﺎ ﻃﻮﻳﻼً ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ

54.

ﺣﻴﺎﺓ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ،ﻟﻜﻨﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﲑ
ﺑﺘﻐﲑ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ؟

ﻟﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻨﺼﺤﻪ ؟

ﻭﻟﻮﻉ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺑﺎﻵﻻﺕ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺪﺃ ﳜﻮّﻑ ﺍﻵﺑﺎﺀ
ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ.

)A

ﳚﺐ ﻧﺒﺬ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ.

)A

ﺗﻨﻔﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻷﺎ ﺗﻘﻮﻱ ﺃﺑﺪﺍﻢ ﻭﺗﻨﻤﻲ
ﻋﻘﻮﳍﻢ.

)B

ﻣﺎﺿﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﳎﺪﻧﺎ ،ﻛﻴﻒ ﻧﻨﻜﺮﻩ ﻭﻧﺼﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﻮﻫﻨﺎ ؟

)B

ﻻ ﺃﺭﻯ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺿﺮﺭًﺍ ﻷﺎ ﺗﻘﺮّﺏ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ.

)C

)C

ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺴﻴﺖ ﻣﺎﺿﻴﻚ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻚ ؟

)D

ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻻﺕ ،ﻳﺎ ﻭﻟﺪﻱ ،ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻚ ﻭﺗﻀﺮ
ﺑﺼﺤﺘﻚ.

)D

ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺀ.

)E

ﲢﻤﻞ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﺷﻌﺔ ﺿﺎﺭﺓ ﺗﺸﻞ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﺘﺼﻔﺤﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎً ،ﺑﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ

ﺃﻛﱪ ﺃﻣﻨﻴﺘﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻤًﺎ .ﻳﺴﺄﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ

57.

ﺫﻟﻚ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺸﺮﺡ ﳍﻢ ﺃﻣﻨﻴﺘﻚ ﻫﺬﻩ ؟

ﻗﺮﺍﺀﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ .ﻓﺄﻧﺖ
ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﻭﺗﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻞ ﺷﻲﺀ ﳏﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﻘﻮﻝ ؟

ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻻ ﺃﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﺷﻲﺀ
ﺁﺧﺮ.

)A

ﺇﳕﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﻗﺪﻭﺓ ﻟﻠﻨﺎﺱ.

)A

ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ.

)B

ﺳﺘﻐﻠﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺮ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

)B

ﺳﺄﺷﻌﺮ ﺑﻔﺨﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﱄ ﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳉﻬﻞ.

)C

ﲣﺰﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺃﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺃﺳﻬﻞ ﻭﺃﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ
ﻛﺘﺐ ﻻ ﲢﺼﻰ.

)C

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺟﻠﻴﺲ ﻣﻔﻴﺪ.

)D

ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻬﺬﺏ ﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﳚﺪﺩ
ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ.

)D

ﺇﻥ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻋﺪﺓ ﻓﻮﺍﺋﺪ.

)E

ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻻ ﻳﻀﺎﺭﻋﻪ ﺃﺣﺪ ﻭﻻ
ﻳﻔﺎﺧﺮﻩ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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) (Iﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻗﻔﺰﺍﺕ
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ (II).ﺇﻥ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ.
) (IIIﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
) (IVﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ (V) .ﻭﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
E) V

D) IV

C) III

B) II

60.

58. – 63. sorularda cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

) (Iﺻﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﺃﻟﺒﻮﻡ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺳﻢ "ﻗﺼﺔ
ﻣﺜﻞ" (II).ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﳌﺸﻮﻗﺔ ﰲ ﺍﻹﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﳉﻮﺩ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ (III).ﻭﻗﺪ
ﻧﺸﺮﺕ ﻛﺘﺐ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ.
) (IVﻣﺜﻞ "ﺃﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﺎﰎ" ﻭ"ﺃﻭﰱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﺃﻝ" (V) .ﻭﻣﺎ
ﳝﻴﺰﻩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻃﺮﺣﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴًﺎ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ
ﻃﺮﺡ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺸﻮﻕ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﻊ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﳊﺪﺙ.

A) I

E) V

) (Iﰲ ﺃﻭﻝ ﲡﺮﺑﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ ﰲ ﻋﻼﺝ
ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ) (IIﺇﻥ ﺟﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺦ ﻫﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎﺕ
ﻭﺳﺒﺐ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﺠﺰ (III).ﺃﻋﻠﻦ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺃﻥ
ﻋﻼﺟﺎ ﲡﺮﻳﺒﻴﺎ ﻟﻠﺠﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ) (IVﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺃﺷﻌﺔ ﻟﻴﺰﺭ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺦ ) (Vﻭﺭﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﲜﻠﻄﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ
ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
E) V

D) IV

C) III

B) II

D) IV

C) III

B) II

58.

A) I

61.

) (Iﳛﻜﻰ ﺃﻥ ﻓﺎﺭﺳﺎ ﻭﺻﻴﺎﺩﺍ ﺗﺒﺎﺭﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻨﺺ
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﺣﱴ ﺻﺎﺩﻓﺎ ﻏﺰﺍﻟﺔ (II).ﻓﺘﺘﺒﻌﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ
ﺗﺪﺭﻱ ﻤﺎ ،ﳏﺎﻭﻻ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﻨﺼﻬﺎ ﺑﺴﻬﻤﻪ (III).ﻭﺣﲔ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﺔ ﻟﱪﻫﺔ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺳ ّﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺗﺮﻩ.
) (IVﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﺔ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗّﺎ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ (V) .ﻭﺇﺫﺍ ﺎ ﺗﻘﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺪﻫﺎ ﻟﺘﺮﺿﻌﻪ ،ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ
ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﻗﻨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ،ﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﺅﺓ!.

A) I

E) V
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D) IV

C) III

B) II

A) I

59.
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) (Iﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻟﻘﻴﺖ
ﺗﺮﺣﻴﺒًﺎ ) (IIﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ.
)(IIIﻭﻗﺪ ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺮﺿﺎﻭﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻹﳚﺎﰊ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻻﻫﻲ (IV).ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﺮﻏﺒﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ (V).ﺳﻴﺪﱄ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻮﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻥ ﺑﺄﺻﻮﺍﻢ ﻏﺪًﺍ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﻼﺩ.

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

ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺎﺩﻓﺎ ﻭﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

64.

ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ.

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ.

)A

ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺎ ﺍﺘﻤﻊ.

)B

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ.

)C

ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﺭﺷﺎ ُﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ
ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ.

)D

ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻣﺼﺪﺭًﺍ.

)E

E) V

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺯﺍﺩﻱ ﺍﻟﺜﻤﲔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﺃﻛﺘﺐ ﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺰﻋﺞ ،ﻭﻟﺬﺍ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ
ﺇﺭﺍﺣﺔ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺃﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺔ ،ﻗﺪ ﺃﺗﻔﺮﻍ ﳍﺎ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﻠﻤﺎ
ﺃﺗﻮﻗﻒ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺣﺔ.

)B

ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺁﻧﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻡ.

)C

ﺃﻧﺎ ﺃﻟﺘﺬ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ
ﻣﺮﻫﻘًﺎ ﻣﻨﻬﻜًﺎ.

)D

ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.

)E

A) I

) (Iﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﻧﻠﺤﻆ ﺻﻤﺖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ (II).ﻟﺪﻯ ﺍﺣﺘﻔﺎﳍﻢ
ﰲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (III).ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻘﻴّﺪ ﺣﺮﻛﺔ
ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﳑﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ) (IVﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﰲ
ﺍﻟﻘﺪﺱ (V) .ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﻮﻥ ﺇﱃ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ﺟﻨﻮﰊ ﺍﻟﻘﺪﺱ.

65.

ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ.

)A

D) IV

C) III

B) II

E) V
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D) IV

C) III

B) II

62.

A) I

63.
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ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﺍﻣﺖ ﺳﻨﲔ ﺇﱃ

ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺴﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

68.

ﺗﺪﻣﲑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﻭﺗﲑﺓ ﳕﻮﻩ.

ﺳﺒﺒﺖ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻼﻗﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﺍﻴﺎﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

)A

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺪﻭﺀ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﻭﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺈﻥ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻋﻤﺎﻟﻪ.

)A

ﺑﻌﺜﺖ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

)B

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﺴﺘﺄﻧﻔﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻌﺪ
ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺗﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ.

)B

ﺍﻟﺘﺪﻣﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﺇﻻ ﻋﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

)C

ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ
ﻭﺗﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﺪﺧﻞ.

)C

ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﲔ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ.

)D

ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺑﻮﺍﺎ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ
ﻋﻤﺎﳍﺎ ﻣﺆﻗﺘًﺎ.

)D

ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ ،ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲨﻮﺩ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

)E

ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻧﺘﻌﺎﺷﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻳﻔﺼﻞ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

)E

ﻱ ﻓﻜﺮﺓ ،ﻭﺗﺒﺎﺩﻟﻨﺎﳘﺎ ،ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ
ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﻟﺪ ّ

ﻳﻨﺼﺤﻨﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺃﻻ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻋﻖ ﻣﻦ

69.

ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻳﻮﻣﻴًﺎ.

ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻜﺮﺗﺎﻥ.

ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴﺎﻙ ﺃﻣﺮ ﻓﺸﺎﻭﺭ ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ.

)A

ﻋﻘﻠﻚ ﺧﲑ ﺫﺧﺮ ﻟﻚ ،ﻓﻼ ﺗﻌﻄﻪ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ.

)B

ﺇﺫﺍ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻧﺼﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀًﺎ ﻓﻼ ﻣﺎﻧ َﻊ ﻟﺘﻄﻮﺭ
ﺍﺘﻤﻊ.

)C

ﺇﺫﺍ ﺷﺎﻃﺮﺗﲏ ﺭﺃﻳﻚ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﺭﺃﻳﺎﻥ
ﻻ ﳜﺪﻋﻨﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳُﻀﻠﻚ ﻭﻳُﻐﻮﻳﻚ.

66.

ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻟﺪﻯ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ،ﳚﺐ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻋﻖ.

)A

ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮ
ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻮﺻﻴﻨﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ.

)B

ﻳﻨﺼﺤﻨﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺃﻥ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻴﺘﻨﺎ
ﻭﺻﺤﺘﻨﺎ.

)D

ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻋﻖ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

)E

ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮ
ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﺆﺩﻳًﺎ ﺇﱃ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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)D

)E

67.
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ﺍﻟﻮﻟﺪ:

71.

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

 ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺧﺎﻟﱵ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻘﺪﻭﻣﻨﺎ ﻳﺎ ﺃﰊ؟ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ:

ﺻﱪﻱ:

 -ﻧﻌﻢ ،ﻳﺎ ﻋﻼﺀ  ،ﻟﻘﺪ ﺃﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﲔ.

 -ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﷲ ،ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ.

ﺍﻟﻮﻟﺪ:

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ:

.---- -

 -ﻭﺣﻴﺎﺗﻚ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ.

ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ:

ﺻﱪﻱ:

 -ﺑﻞ ﻫﻲ ﺳﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻭﺑﻨﺘﺎﻫﺎ ﻣﻌﻬﺎ.

.---- -

70.

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ:
 ﻧﻌﻢ ،ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻜﻨﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﺎﳌﺨﺪﺭﺍﺕ.ﻻ ﺃﺭﻯ ﺃﺣﺪًﺍ ﻫﻨﺎ

)A

ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﱯ

)A

ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻋﺎﺩﺓ؟

)B

ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﻂ

)B

ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻧﺎ ﺃﻧﺸﺎﺀ ﺍﷲ

)C

ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻮﺍ ﱠﺩ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ

)C

ﺃﻻ ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻨﺘﻴﻬﺎ؟

)D

ﻗﺪ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ

)D

ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﳛﻀﺮ ﺃﺑﻮﻫﺎ؟

)E

ﻟﻘﺪ ﺗﺄﱂ ﻛﺜ ًﲑﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻫﻜﺬﺍ ﲰﻌﺖ ،ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺡ

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺍﻷﺏ:

ﻋﺰﻳﺰ:

73.

72.

 -ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﻻﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﱘ.

 -ﺷﻌﺮﻙ ﲨﻴﻞ ﺟﺪﺍ ،ﺇﻧﲏ ﺩﺭﺳﺖ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ!

ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:

ﲰﲑ:

.---- -

.---- -

ﺍﻷﺏ:

ﻋﺰﻳﺰ:

 -ﺃﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﻳﻀًﺎ ﰲ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﺘﻤﻊ؟

 -ﺃﻧﺼﺤﻚ ﲡﻔﻴﻔﻪ ﺑﺎﻔﻒ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﰒ ﺍﺗﺮﻛﻪ ﻟﻴﺠﻒ

ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ.

ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :

ﲰﲑ:

 -ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 -ﺷﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ.

ﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﺍﰐ
ﻻﺷ ّ

)A

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳕﻂ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺩﺍﺋﻢ ﺇﱃ ﺣﺪ
ﻛﺒﲑ

)B

ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﱪﺓ ﺗﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

)C

ﺃﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ

)D

ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﱂ ﻧﻜﻦ ﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎ
ﺍﻟﺴﺒﺐ

)E

ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺮ

)A

ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺻﺤﻴﺎ

)B

ﻳﻨﻔﻊ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﲟﺎﺀ ﺩﺍﰲﺀ ﻭﻟﻔﻪ ﲟﻨﺸﻔﺔ ﺩﺍﻓﺌﺔ

)C

ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﻛﺴﺠﲔ ﺇﱃ ﺟﺬﻭﺭ
ﺍﻟﺸﻌﺮ

)D

ﺇﺫﻥ ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺘﻪ؟

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ:

ﺍﳌﺪﺭﺏ::

75.

74.

.---- -

 -ﻫﻞ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻧﻚ ﺃﻗﻮﻯ ﻻﻋﺐ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ؟

ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ:

ﺍﻟﻼﻋﺐ:

 -ﻭﻟﻜﻨﲏ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺷﻌﻮﺭ ﻣﺜﺒﻂ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﳚﻌﻞ

 -ﻗﺪ ﻻ ﺃﻛﻮﻥ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻜﻦ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﺑﺄﻧﻚ

ﺍﳌﺮﺀ ﺧﺎﻣﻼ.

ﺳﺘﻔﻮﺯ ﻫﻮ ﻧﺸﻮﺓ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ.

ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ:

ﺍﳌﺪﺭﺏ:

 -ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﳚﺎﰊ ،ﻓﻬﻲ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺮﺀ ﻣﻦ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﳊﺴﺪ

.---- -

ﻭﺍﻟﻐﲑﺓ.

ﺍﻟﻼﻋﺐ:

ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ:

 -ﻻ ﺇ ّﻥ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩّﻱ.

 ﺇﺫﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﺭﺟﻼ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻟﻘﺪﻣﲔ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓﺍﳌﺮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻲ ﻧﻌﻤﺔ..
ﺍﻧﻈﺮ ﳌﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻞ ﺭﺍﺡ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺍﻟﻜﻔﻦ؟

)A

ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﳋﻤﻮﻝ ﺟﺮّﺏ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻃﻌﻤﺔ
ﺗﻌﻄﻴﻚ ﺣﻴﻮﻳﺔ

)B

ﻳﺜﲑ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﲢﺬﻳﺮﻳﺎ ﰲ ﺟﺴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

)C

ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻌﺎﺩﺓ

)D

ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍّ ﺪ ﲡﺪﻩ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

)E

ﻫﻞ ﺗﻌﲏ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ؟

)A

ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ

)B

ﻫﻞ ﺗﻔﻜﲑ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺗﻔﻜﲑ ﺳﻠﱯّ؟

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ،ﻭﻣﺎ ﺃﺣﻼﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺐ!

)D

ﺗﻘﺼﺪ ﺃﻣﻞ ﻣﺘﻸﱄﺀ ﻳﻀﻲﺀ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻝ

)E
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ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ .----
ﺃُﺛﺒﺘﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ

)A

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﳍﺎ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ

)B

ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﻴﻨًﺎ ﰲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻬﺎ

)C

ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺜﺎﺭ ﺟﺪﻝ ﻭﻳﺪﺭﺳﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ

)D

ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺟﺴﺪﻳﺔ

)E

ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ .----
ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﺮﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ

)A

77.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺃﺷﺪﻫﺎ ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺟﻨﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﻓﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﳉﻨﲔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﳉﻨﲔ ﺍﻷﻧﺜﻰ ،ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﳉﻨﻴﲏُ ،ﻋﻮّﺽ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﺿﻌﻔﻪ ﺍﳉﻨﻴﲏ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻋﻀﻼﺕ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﲝﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ .ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﻋﱪ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ،ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﳏﻴﻄﻪ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ،ﻓﺠﻠﺴﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ
ﻭﺗﻼﺣﻆ ،ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻌﻠﻢ .ﰲ ﻋﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﺱ ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﻋﺔ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺗﺎﺭﳜﻴﺎً ،ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻓﻌﻤﻠﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻬﺎ
ﻭﺷﻌﻮﺭﻫﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﻮﻉ ﻭﺍﶈﺎﺭﺑﲔ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺣﻘﻞ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﺩﺭﺳﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ
ﻭﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻪ ،ﰲ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﻗﻮﺗﻪ ،ﻭﻋﺮﻓﺖ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻗﺪﺭﺗﻪ.
78.

ﻳﺸﲑ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﱃ .----

ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺨﺘﺮﻋﲔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺴﺎﺀ

)B

ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺠﺰﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻻﺕ

)A

ﺃﻥ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺑﺴﺎﻟﺘﻬﻦ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ

)C

ﻗﻮﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

)B

ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﳉﺴﺪﻱ

)D

ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ

)C

ﺃﻥ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺿﻌﻔﺎﺀ ﺃﻳﻀًﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ

)E

ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻣﻴﺰﺍﻢ

)D

ﻧﺴﺎﺀ ﺫﻭﺍﺕ ﺩﻫﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ .----
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ،ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ

)A

ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ .----

80.

ﺃﻥ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ

)A

ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺗﻮﺟﺐ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻭﻋﺘﺎﺩًﺍ ﻭﺟﻨﻮﺩًﺍ

)B

ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺣﺮﻭﺑﻪ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ

)B

ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻮﺿﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻋﻦ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﺍﳉﺴﺪﻱ

)C

ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺷﺎﻭﺭﻭﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺃﻣﻮﺭ

)C

ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺸﻠﻦ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

)D

ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ

)E

ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻋﱪ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ،ﱂ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ

)D

ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﻔﻮﻗﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗﻮﺓ ﻭﻋﻘﻼ ﻭﲡﺮﺑﺔ

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻥ ﺳﺮﺍﻱ ﺗﻮﺑﻘﺎﺑﻮ .----
ﻣﻜﺎﻥ ﳐﺼﺺ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻘﻂ
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﺑﻴﺖ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ ﻓﻘﻂ
ﺑﻴﺖ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﻴﺖ ﻛﺒﲑ ﻳﻀﻢ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺃﻳﻀﺎ

)A

ﺗﺘﺮﺍﺩﻑ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﳊﺮﻡ" ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺑﺴﺮﺍﻱ "ﺗﻮﺑﻘﺎﺑﻮ" ،ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﻫﻮ ﺍﻵﻥ ﻣﺘﺤﻒ ﻳﻘﻊ ﻭﺳﻂ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ .ﻭﻳﺼﺮ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺴﻼﻃﲔ ﻭﻣﺮﻛﺰ
ﻣﻠﺬﺍﻢ ﻭﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺼﺮ ﺍﳌﺮﺷﺪﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻮﻥ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ
ﻮﻥ ﺍﻟﺴﻼﻃﲔ ﻭﻣﻠﺬﺍﻢ .ﺑﻞ ﻳﺘﺼﺪﺭﻫﻢ ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﻤﺪﺍ ﻭﻗﺼﺪﺍ .ﰒ ﻻ ﳝﺴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﺩﻳﺪ :ﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎﺓ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻮﻩ! ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻣﺮﺓ ﺍﳊﺮﻡ ﰲ ﺳﺮﺍﻱ ﻃﻮﺑﻘﺎﺑﻮ
ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ "ﺻﻔّﺔ ﺍﳋُﻨﻜﺎﺭ"؛
ﺍﻟﺼﻔّﺔ ﺳﻌﺔ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﺍﳋُﻨﻜﺎﺭ ﻫﻮ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ .ﻭﺍﻟﱵ ﺷﺎﻉ ﺃﺎ ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻬﻮ ﻭﺍﻟﻠﺬﺓ ﻣﻊ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ،
ﻓﺸﺮﺣﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻼﻃﲔ ﻭﻓﺴﺮﺕ
ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻭﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻭﺍﳌﻨﻘﻮﺷﺔ ﲞﻂ ﲨﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺰﻑ ﰲ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺻﻔّﺔ
ﺍﳋﻨﻜﺎﺭ .ﻓﺴﺄﻟﲏ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺮﺍﻓﻘﻨﺎ ﻗﺎﺋﻼ :ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ،ﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ
ﻟﻠﺰﻭﺍﺭ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺷﻌﺮ ﻣﺎﺟﻦ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺷﻬﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺗﻨﺎﺕ ...ﺃﺻﺤﻴﺢ ﺃﺎ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ؟ ﻓﺄﻛﺪﺕ
ﻟﻪ ﺃﺎ ﻓﻌﻼ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ،ﻓﺄﺟﻬﺶ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ.
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺣﺼﺮﺍ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﳚﻤﻊ ﻣﺎﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ
ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺳﻜﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ،ﻓﺎﻷﺟﻨﺤﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻜﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﳊﺮﻡ ﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐ .ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﻌﻨﺎ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳊﺮﻡ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎﻑ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺑﻴﻮﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺗﻔﻮﻕ ﺍﳊﺮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﱐ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ.

)B
)C
)D
)E

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺷﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ .----
ﻳﻘﺮﺃﻭﻥ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﻨﺔ

)A

ﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻩ

)B

ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﻧﻔﺴﻪ

)C

ﻻﻳﺘﻔﻘﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ

)D

ﻳﺘﺼﻔﺤﻮﻥ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﲑﺓ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ

81.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

82.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺇﻥ ﺍﳊﺮﻡ ﻫﻮ.----:

ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻨﺺ .----

85.

ﺃﺟﻨﺤﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ

)A

ﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ

)A

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻏﺮﻑ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻮﻥ ﺍﻟﺴﻼﻃﲔ ﻭﻣﻠﺬﺍﻢ

)B

ﻳﻌﺮّﻓﻨﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﻣﻔﺼﻼ

)B

ﺻﺎﻟﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺎﱄ ﻣﻊ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ

)C

ﻳﺘﻠﻮ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ

)C

ﺻﺎﻟﺔ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

)D

ﻳﻠﺘﻘﻂ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﲔ

)D

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻏﺮﻑ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻮﻃﻔﻮ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ

ﻳﺸﻜﻮ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺮﺷﺪﻱ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﺑﺘﺎﺭﳜﻪ

)E

)E

ﺇﻥ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻄﺎﻥ ﺻﻔّﺔ ﺍﳋﻨﻜﺎﺭ .----
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83.

ﻫﻮ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﺪﱘ

)A

ﻫﻮ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﻣﺎﺟﻨﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺷﻬﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻔﺎﺗﻨﺎﺕ

)B

ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪ ّﻝ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ

)C

ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻭﺳﻠﻮﻛﻬﺎ

)D

ﻫﻮ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺷﻌﺮ ﲤﺜﻞ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ

)E

84.
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ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺑﺪﺀ ﺣﺮﺏ

86.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٨٨-١٩٨٠ﻫﻮ ﻛﺎﻥ:
.----

ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ

)A

ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ

)B

ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻯ ﺷﻂ
ﺍﻟﻌﺮﺏ

)C

ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ
ﺍﻟﻨـﺰﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ

ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻼﻓﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ
ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﳉﺎﺭﺗﲔ ﱂ ﺗﺴﻮﻳﺎ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺭﻏﻢ ﲢﺴﻦ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﲑ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺳﺘﺒﺎﺷﺮ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ
ﻗﺮﻳﺒﺎ .ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﰲ ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ
ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ "ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻧﺐ
ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻬﺮﻳﺔ ...ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺷﻂ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳓﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻩ "...ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﻨﺬ
ﻣﺪﺓ ﺃﻥ ﻧﻘﻨﻊ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻙ
ﻣﻌﺎ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺭﲟﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﳎﺮﻯ ﺷﻂ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳌﺎﺋﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺪﻻﻉ
ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ-ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺷﺨﺺ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٨٠ﻭ .١٩٨٨ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺷﻂ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﲔ
ﺮﻱ ﺩﺟﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﻭﻳﺼﺐ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﲢﺖ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ .ﻭﲢﺴﻨﺖ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ
ﺻﺪﺍﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻋﺎﻡ
 .٢٠٠٣ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻳﺮﺟﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ
ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ،ﻭﻳﻔﺪ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﲔ ﺇﱃ
ﺍﳌﺰﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ.

)D
)E

ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻥ ﺷﻂ ﺍﻟﻌﺮﺏ.---- :
ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﻭﺩﺟﻠﺔ ﻭﻳﺼﺐ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺞ

)A

ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ ﻗﺪﱘ ﻳﺼﻞ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ

)B

ﰎ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

)C

ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﳎﺮﺍﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ

)D

ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﲢﺘﻠﻪ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ

)E

87.
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ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻥ.----:
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ

)A

ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﲔ

90.

88.

ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻫﻲ.---- :

ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ

)B

ﻗﺘﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﰲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ

)A

ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﳌﻴﻼﺩ

)C

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺎﻩ ﺮﻱ ﺩﺟﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺕ

)B

ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﲔ ﻳﺰﻭﺭﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺷﻬﺪﺍﺋﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

)D

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲢﺴﻨﺖ ﻣﻨﺬ ١٩٨٨

)E

ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺮﻳﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺻﺪﺍﻡ

)C
)D

)E

ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻥ.---- :
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﳌﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤًﺎ

)A

ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﲔ ﳛﺎﻭﻟﻮﻥ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ ﳊﻞ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ

)B

ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

)C

ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﲔ ﱂ ﳛﻀﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﳛﺎﻭﻝ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ
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)D
)E
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ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ .----
ﻣﺮﺽ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﲦﻨًﺎ ﺑﺎﻫﻈًﺎ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ

)A

ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ

)B

ﻣﺮﺽ ﻋﻀﺎﻝ ﺃﻋﻴﺎ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ

)C

ﺣﺪﺙ ﻣﺴﺘﻤﺮ

)D

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﻋﺪ

)E

91.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

ﺇﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻴﺔ ﰲ ﺟﺴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﳛﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻻﺭﺗﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ،
ﻼ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﻫﺘﻢ
ﻭﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺒﺐ ﺧﻠ ً
ﺍﻟﻄﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺘﺴﺨﲑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻹﳚﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻣﻨﻊ
ﻼ
ﺣﺼﻮﻝ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ "ﺃﻭﺳﺘﻴﻮ ﺑﺮﻭﺗﻐﺮﻳﻦ" ﻣﺜ ً
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻴﺔ .ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،
ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺳﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ .ﻓﺘﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﱵ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﻓﺬﻭﻱ
ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﻋﻈﻤﻴﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺠﻠﻮﻥ
ﺳﺎﺑﻘﻴﺔ ﺑﻠﻮﻍ ﺑﻨﻴﻮﻱ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻨﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻈﻤﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ،
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﰐ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻧﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺺ .----

ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ .----

94.

ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ

)A

ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ

)A

ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ ﺃﺿﻌﻒ ﻗﻮﺓ ﻭﻣﺘﺎﻧﺔ

)B

ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

)B

ﺃﻥ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﻋﻈﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ

)C

ﺃﻗﻮﻯ ﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

)C

ﺃﻥ ﺍﻟﱪﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻴﺔ

)D

ﺗُﺠﱪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺬﺭًﺍ

)D

ﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

)E

ﺗﺘﻐﲑ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺻﻼﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﱃ ﺷﺨﺺ

)E

ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ .----

ﻧﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ .----

95.

ﺑﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ

)A

ﺃﻥ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒًﺎ

)A

ﺃﺩﻫﺶ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺃﺧﺬ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﻢ ﻗﻠﻖ

)B

ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺮﺽ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﳎﻬﻮﻟﺔ

)B

ﺃﻣﺮ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﻭﺑﺎﺕ ﳐﻔﻴًﺎ

)C

ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺔ

)D

ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺐ ﻣﺰﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻫﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ

)C

ﺃﻣﺮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻻ ﻳُﻌﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺽ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺷﺮﺏ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﺼﻐﺮ

)D

ﺃﻥ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ

)E

92.

93.

Α
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ﻧﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺺ .----
ﺃﻥ ﻛﻴﺒﻠﺮ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻢ ﻭﻓﻦ

)A

ﺃﻥ ﻛﻴﺒﻠﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻃﲔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ

)B

ﺃﻥ ﻛﻴﺒﻠﺮ ﻋﺎﺵ ﻋﻴﺸﺔ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﰲ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﳌﻠﻮﻙ

)C

ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

)D

ﺃﻥ ﻛﻴﺒﻠﺮ ﻋﺎﺵ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ

)E

96.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

ﻳﻮﻫﺎﻥ ﻛﻴﺒﻠﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﲔ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﻟﺪ
ﻋﺎﻡ  .١٥٧١ﻋﻤﻞ ﻛﻌﺎﱂ ﻓﻠﻚ ﰲ ﺑﻼﻁ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭ ﺭﻭﺩﻟﻒ
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪًﺍ ﻟﻠﻔﻠﻜﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺗﻴﺨﻮ ﺑﺮﺍﻫﻲ ﰲ
ﺳﻨﻮﺍﺗﻪ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﻣﺮﺻﺪﻩ ،ﻭﻭﺭﺙ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺻﺪﻳﺔ ﻟﺘﻴﺨﻮ ﺑﺮﺍﻫﻲ .ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﻣﻀﻨﻴﺔ
ﺗﻮﺻﻞ ﻛﻴﺒﻠﺮ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﰲ
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ .ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﰲ ﻣﺪﺍﺭ ﺇﻫﻠﻴﻠﻴﺠﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﻳًﺎ :ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﻫﻲ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﲣﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌًﺎ
ﻟﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺪﻗﺔ ﺇﱃ
ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ .ﻭﻗﺎﻝ ﻛﻴﺒﻠﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﲔ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻓﺘﺮﰐ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺃﻱ ﻛﻮﻛﺒﲔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻛﻴﺒﻠﺮ .----

ﻳﻌﺪ ﺑﲔ ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﻛﻴﺒﻠﺮ .----

99.

ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ

)A

ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ

)A

ﺃﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﻱ

)B

ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﰲ ﻛﻮﺍﻛﺐ ﺃﺧﺮﻯ

)B

ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ

)C

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ ﻋﱪ ﺁﻻﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ

)C

ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻻﺕ ﺃﺣﺪﺙ ﻟﻸﺭﺻﺎﺩ

)D

ﻫﺪﻡ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺗﺪﻭﺭ ﰲ ﻣﺪﺍﺭ ﺇﻫﻠﻴﻠﻴﺠﻲ

)D

ﺃﻥ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ

)E

ﺗﻌﻴﲔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﻮﻑ ﺍﻟﻘﻤﺮﻱ ﺑﺪﻗﺔ

)E

ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﻛﻴﺒﻠﺮ .----
ﺟﺮﺕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﻳﻄﺎﱄ ﺟﺎﻟﻠﻴﻠﻮ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﻚ

100.

ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻛﻴﺒﻠﺮ .----

)A
)B

ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﻜﺮ ﻛﺮﻭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺽ

)C

ﺃﺧﻔﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﴰﺔ

)D

ﲨﻊ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻔﺼﻞ

)E

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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97.

ﺍﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻤﺎﺀ

)A

ﻛﺎﻥ ﳚﺎﻣﻞ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﻢ

)B

ﻋﺎﺻﺮ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺟﺎﻟﻠﻴﻠﻮ

)C

ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩًﺍ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ

)D

ﺃﻧﺸﺄ ﻣﻌﻬﺪًﺍ ﺧﺎﺻًﺎ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ

)E

98.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap,
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açı ölçer, cetvel ve
benzeri her türlü araç gereçle sınava girmesi
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde
kalınız.
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday,
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse,
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece
önemlidir.
ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
Salon Başkanına başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını
kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon
Başkanına başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından
sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin
işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları
kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon
görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
alınacaktır.
10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
12. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS Sonbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
22 KASIM 2009

ARAPÇA
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1. C

26. E

51. C

76. B

2. E

27. A

52. B
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3. C

28. C

53. E

78. A

4. D

29. E

54. A

79. D

5. A

30. B

55. D

80. C

6. B

31. D

56. C

81. E

7. A

32. B

57. A

82. B

8. D

33. C

58. C

83. E

9. B

34. C
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84. D

10. C

35. D
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85. A
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36. A
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87. A
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38. D

63. C

88. D

14. E

39. A

64. D
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15. A

40. B
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90. B
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17. A
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18. D

43. A

68. A
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44. B

69. D

94. E

20. B

45. C

70. E

95. A
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46. D

71. C

96. B

22. D

47. E

72. E

97. A

23. E

48. D

73. D

98. D

24. B

49. B

74. A

99. E

25. A

50. A

75. D

100. B

