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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 testin 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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ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ  ----ﻭﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻭﺽ

3.

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

ﻟـ ----ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﲏ.

ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ  -ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

)A

ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ  -ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

)B

ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ  -ﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

)C

ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮﺓ ﻳﻮﻣﺎ  -ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺕ

)D

ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺃﻳﺎﻡ  -ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺕ

)E

ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ----ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ----ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ
ﲪﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ -

ﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ )B

ﺇﱃ –

ﺍﻟﺘﻌﺰﻱ )A

)D

ﺇﱃ –

ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )C

ﻋﻠﻰ – ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺇﱃ -

ﺇﻓﻨﺎﺀ )E

ﻳﻄﻴﺐ  ----ﻭﳓﻦ ﻧﻔﺘﺘﺢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻠﺴﻨﺎ

ﻭﻻ  ----ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﳝﻠﻚ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺎ ﺑﺮﺡ

ﺍﳌﻮﻗﺮ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﺟﻪ  ----ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻌﺐ

4.

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ  ----ﺍﳊﻔﺎﻭﺓ ﺍﻷﺧﻮﻳﺔ ﻭﺣﺴﻦ

 ---ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ.ﻏﺮ ٌﻭ –

ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ )B

ﻏﺮ َﻭ – ﻳﺴﺘﻘﻲ

)D

ﻳﻘﺮﺃ –

ﻳﻘﺮﺃ –
ﻏﺮ َﻭ-

1.

ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.

ﻳﺴﺘﻘﻲ )A

ﰲ–ﺏ–

ﻳﺴﺘﻔﺪﻭﻥ )C

ﱄ – ﰲ-

ﻳﺴﺘﻘﻮﻥ )E

ﻝ )B

ﱄ–ﺏ–

ﰲ )A

ﻋﻠﻰ )D

ﻋﻠﻰ – ﺇﱃ –

ﻝ )C

ﱄ – ﺏ – ﻋﻠﻰ

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺇﻥ  ----ﺳﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ

ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ----

7.

ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪﺭﺍ  ----ﺷﺄﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺴﺎﻫﻢ

ﺍﳊﻮﺍﺱ ﻭﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ،ﻭﻗﺪ ﲣﺪﻋﻨﺎ

 ----ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ.

ﺑﻀﻌﺔ – ﺫﺍ – ﻋﻠﻰ

)A

ﺍﳊﻮﺍﺱ ﺣﻴﻨﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮﺍﺋﻘﻪ  ----ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ.

ﺛﻼﺛﺔ  -ﺫﺍ – ﰲ

)B

ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ – ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

)A

ﺑﻀﻊ – ﺫﺍ – ﰲ

)C

ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ – ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

)B

ﺃﻗﻞ – ﺫﺍ – ﻋﻠﻰ

)D

ﻳﺘﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ – ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

)C

ﺑﻀﻊ – ﺫﺍﺕ – ﰲ

)E

ﻳﺘﻢ ﻟﻐﺮﺽ – ﲡﺘﻬﺪ ﻋﻠﻰ

)D

ﺗﺘﻢ ﺑﺘﻮﺳﻂ – ﻳﺒﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍ

)E

ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺸﻜﻞ  ،----ﺃﻱ

ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺪﻭﺍ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﺇﱃ ﻛﻨﺪﺍ

8.

ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲣﻄﻴﻂ ﺃﻭ ﻭﻋﻲ.

ﺭﻏﺒﺔ ﻟﻠﻜﺴﺐ ﺃﻭ  ----ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﱵ ﲣﻴﻢ ﻋﻠﻰ

ﺭﻭﻣﺎﻧﺴﻲ )B

ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ )A

ﺷﻌﻮﺭﻱ )D

ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ )C

5.

ﺑﻠﺪﺍﻢ ﺧﺎﳉﻬﻢ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺄﻥ  ----ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻳﻘﻠﻞ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ.

ﺍﳍﺮﻭﺏ –

ﻏﺮﻳﺰﻱ )E

ﻫﺮﺑﺎ –

ﻳﺒﲔ )B

ﺗﺼﺮﻳﺢ )D

ﻫﺮﺑﺎ –

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻫﺎﺭﺑﻮﻥ –
ﻫﺎﺭﺑﲔ –
ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ )E

ﻳﺘﺮﻙ )A

ﺇﺧﻔﺎﺀ )C

6.
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ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﳕ ّﻮ

ﻇﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﳋﻄﺮ ﻭﻇﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻞ

13.

 ---ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ.ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
ﺍﻻﳓﻄﺎﻁ

ﺗﻔﻨﻴﺪ

ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ )B

ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ )D

ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ

9.

.----

ﺍﻵﺭﺍﺀ )A

ﻋﻦ

ﻗﺮﻳﺐ )B

ﻳﺴﺎﻳﺮ

ﺍﻟﻌﺼﺮ )A

ﺑﻌﻴﺪ

ﺍﳌﻨﺎﻝ )D

ﻳﻌﻢ

ﺍﻟﺒﻼﺩ )C

ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ )C

ﺑﻌﺪ

ﺧﻄﻮﺍﺕ )E

ﺍﻟﻔﲏ )E

ﻗﻠﺔ ﺍﳍﻄﻮﻻﺕ ﺍﳌﻄﺮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺎﻗﺐ ﺳﻨﻮﺍﺕ  ----ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

10.

ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻧﻀﻮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ----ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ.

ﺷﻜﻠﺖ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ  ----ﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻧﻘﻄﺔ

ﺗﺪﻫﻮﺭ )B

ﺣﺠﺮ ﺃﺳﺎﺱ

)D

ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ

ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺟﻌﻴﺔ

)A

ﻭﺻﻤﺔ ﻋﺎﺭ

)C

ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ – ﺍﳌﻨﺎﺑﻊ

14.

ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ –

ﺍﻟﻐﻼﺀ -

)B

ﺻﻨﺎﺑﲑ )D

ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ )A

ﺍﻟﻘﺤﻂ – ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ

ﺍﳉﻔﺎﻑ –

)C

ﺁﺑﺎﺭ )E

ﻋﺎﺩﻳﺔ )E

ﳓﻦ ﻻ ﻧﻄﻠﺐ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻟﺬﺍﺗﻪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ----ﺇﱃ

11.

ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ.
ﲡﺪﻳﺪ

ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ )B

ﺧﻠﻖ ﺟﻮ
 ----ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ----ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎﻥ

15.

ﻳﻈﻬﺮ – ﺃﻧﻪ

)B

ﺗﻨﺒﻌﺚ – ﺣﻴﺚ

)D

ﻳﺄﰐ – ﻣﻦ

ﺗﺘﺒﲔ – ﺑﺄﻧﻪ
ﺗﺘﺠﻠﻰ  -ﰲ ﺃﻥ

ﻟﻠﻌِﱪﺓ

)D

ﻃﻲ

ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ.

ﻹﻋﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻨﻈﺮ )A
)C

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ )E

)A

ﻟﻮ ﺃﻥ ﱄ ﺃﻟﻒ ﻧﻔﺲ  ----ﺑﻔﺪﺍﺋﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ.

)C

ﺃﻥ )E

ﻻﻓﺘﺪﻳﻨﺎ
ﳌﺎ

)B

ﳌﺎ ﺗﺮﺩﺩﺕ

)A

ﺃﻗﺪﻣﺖ )D

ﻻﺟﺘﻨﺒﺖ

)C

ﻟﺘﻮﺻﻠﺖ )E

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

19.

ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ

)B

ﺍﻟﺘﻔﻬﻢ

)A

ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ

)D

ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ

)C

ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ

)B

ﺇﻥ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﺎ ﺑﲔ
) ----(16ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺟﺪﺍ ،ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ

ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ )E

) ----(17ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻟﻠﺠﻬﺪ؛ ﺇﺫ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻃﻼﻋﻪ

ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﺐ )----(18

ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ) ----(19ﺑﲔ
ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺒﻄﺊ ،ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ،ﻭﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﺼﺎ ﺃﻭ ﺇﺷﺎﺭﺓ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﰲ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﺇﱃ ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﻘﻨﻌﻪ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ

20.
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ )A

ﺃﺧﺮ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ )D

)C

ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺇﱃ ) ----(20ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ.

ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ )E

16.

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

ﻳﺪﻳﻪ

)B

ﻋﻴﻨﻴﻪ )A

)D

ﺍﻟﻴﺪ

)C

ﻳﺪﻩ )E

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ) ---- (21ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﰲ ﻋﻼﺝ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﺎﺟﺰًﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﳚﺎﺩ

17.

ﺩﻭﺍﺀ ﻓﻌﺎﻝ ) ---- (22ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺍﳌﻤﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ

ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ

ﺍﺧﺘﺼﺎﺭًﺍ )B
ﺗﻘﻠﻴﻞ )D

) .---- (23ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻳﻘﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻣﺪﻯ ﺧﻄﻮﺭﺓ

)A

ﻗﺼﲑ )C

ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭ) ---- (24ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻓﺒﺪﺃﺕ ﺃﻧﻈﺎﺭﻫﻢ ﺗﺘﺠﻪ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻗﻠﻴﻞ )E

) ---- (25ﺣﺮﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ.

18.

21.
ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ)B

ﺇﳒﺎﺯ

)A

)D

ﻣﺒﺎﺣﺚ

)C

ﺍﻟﺘﺪﱐ

ﺃﻟﻒ )B

ﻣﺎﺋﺔ

)D

ﺁﻻﻑ

ﻋﺪﺩ

ﺃﻟﻒ

ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ )E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺃﻟﻒ )E

)A
)C

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

ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺄﺛﺮًﺍ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ

22.
ﳜﺮﺝ )B
26.

ﳜﻠﻮ

.----

ﻳﺮﺟﻊ

)D

)C

ﻳﺼﺪﺭ )E

ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﲬﺴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﳏﺮﻭﻡ
ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ

)A

ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ،ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ
ﻣﻴﺎﻫﺎ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺔ

)B

ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ

ﻳﺒﺤﺚ )A

23.

ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

)C

ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﺍﻵﻥ ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺣﺮﻭﺏ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻴﺎﻩ

)D

ﻭﻃﻠﺐ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺑﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ

)E

)B

ﻫﺎﺋﻠﺔ

)A

ﻫﻴﻨﺔ )D

ﻣﻨﺘﻈﻢ

)C

ﻣﺒﻬﺠﺔ )E

24.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﺋﺤﺔ ﺗﺴﺮﺏ ﻏﺎﺯ ﰲ ﻣﻄﺒﺦ ﺍﳌﻨـﺰﻝ

27.

ﳑﻴﺘﺔ

)B

ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ )A

ﺍﳌﺮﳛﺔ

)D

ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
ﺇﺷﻌﺎﻋﻴﺔ

.----

ﲡﻨﺒﲔ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ "ﺍﻟﻨﺎﻳﻠﻮﻥ"

)A

ﺗﻀﻌﲔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺷﻌﺎﻝ ﻭﺃﻭﺍﱐ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻭﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

)B

ﺗﻄﻠﺒﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﻔﻠﻚ ﺗﺴﺨﲔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ

)C

ﻻ ﺗﻀﻌﲔ ﺇﻧﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ

)D

ﻻ ُﺗﺸﻌﻠﻲ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻜﱪﻳﺖ

)E

)C

)E

25.

ﻟﺒﺤﺚ

ﳌﻌﺎﳉﺔ )B
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ )D

ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ )C
ﻟﺘﻨﻀﻴﺪ )E

Diğer sayfaya geçiniz.
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 ----ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻻ ﻳﺼﻮﺭ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﺣﻠﻢ

ﻻﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰒ ﺗﺘﺮﻛﻬﺎ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ .----

31.

ﻳﻘﻈﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺁﻣﺎﻝ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻋﺰﻳﺰﺓ.

ﻷﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻗﺪ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﻳﺎﺕ

)A

ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻳﺴﺒﻖ ﻛﺸﻮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻯ ﻋﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﻻ ﻋﺠﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ

)A

ﻷﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﻘﻠﺪﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺳﻴﺒﺘﻠﻌﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﰲ ﺃﻭﻝ
ﺳﺎﳓﺔ

)B

ﺇﻥ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﳛﺎﻭﻟﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﺷﻴﺎﺀ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

)B

ﻷﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻧﺜﻘﺎﺏ ﻣﻌﺪﻢ

)C

ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻭﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻮﻥ ﻳﺒﺸﺮ
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ

)C

ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳑﺎ ﺃﺑﺪﻋﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

)D

ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺧﻴﺎﻻﺕ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

)E

)E

ﳚﺪﺭ ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺭﺋﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﻜﺘﺐ

32.

ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﻻ ﳜﻠﻖ ﺃﻟﻮﺍﻧﺎ ﻭﺃﺻﻮﺍﺗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ

)A

ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻔﺮّﺩ ﺃﻭ ﺃﺑﺪﻉ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﳎﺘﺚ ﺍﳉﺬﻭﺭ

)B

ﺍﳌﺒﺪﻉ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺮﺩ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ

)C

ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺒﺪﻉ ﺃﻭ
ﺃﺩﻳﺐ ﻣﺒﺪﻉ

ﻷﻥ ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺮﻭﻕ
ﺍﳉﻠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ

)D

29.

.-----

 ----ﻓﻬﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻻﺣﻘﻴﻪ.

ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻭﻱ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ

ﻷﻥ ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﳌﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

28.

ﺃﻗﺼﺪ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻭﻛﺄﻧﻪ
ﻻﻳﺜﻖ

)A

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ

)B

ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻭﺣﺪﻩ

)C

ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺮﺃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮﻧﻪ

)D

ﻛﻤﺎ ﳚﺪﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﳌﻨﺼﻒ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻭﻫﻮ
ﻳﻘﺮﺃ ﺑﻨﻔﺴﻪ

)E

ﺍﺗﺼﻒ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻮﻥ ﺍﻷﳌﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺼﱪ
ﻭﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﺼﺮﻩ .----

)D
)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻻﻧﻌﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ

)A

ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺎﻉ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

)B

ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ

)C

ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻓﲎ ﻋﻤﺮﻩ ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻭﻣﻨﻘﺒﺎ ﻭﺩﺍﺭﺳﺎ

)D

ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﰲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺳﻨﻪ ﺍﳌﺎﺋﺔ

)E

30.

A
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 ----ﻛﺄﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ

 ----ﻓﻠﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ

35.

ﻣﻔﺼﻞ ﻭﺭﻙ ﳌﺮﻳﺾ ﺑﺂﺧﺮ.

ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﳌﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎﳌﻮﺕ ﻣﺼﺪﺭﺍ

ﻭﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ.

)A

ﻣﺎ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺼﺪﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺃﺧﺮﻯ

)A

)B

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻠﺔ ﺗﺼﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ

)B

ﲢﻔﻆ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺍﳌﺘﱪﻉ ﺎ ﰲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﰲ ﳏﻠﻮﻝ ﳛﺘﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﺩ ﺣﻴﻮﻱ

)C

ﻓﻌﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﳎﻠﺔ ﲢﻤﻞ ﳘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺼﺮ

)C

ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺳﻴﺲ ﺃﻧﺴﺠﺔ ﺟﺴﻢ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ

)D

ﺇﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻠﺔ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺗﺄﺧﲑ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ

)D

ﰲ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﲢﻔﻆ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻣﺘﱪﻋﲔ
ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ

)E

ﻓﺎﻟﱪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﱪﻯ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻠﺔ ﻋﻦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ
ﻭﻭﺻﻮﳍﺎ ﰲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﶈﺪﻭﺩ

ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ

33.

)E

 ----ﻗﺎﻡ ﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ﺇﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻢ ﻟﻪ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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34.

ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻓﻼﻡ

)A

ﻭﻟﺪ ﻷﺳﺮﺓ ﻏﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺍﺟﻪ ﺍﳌﺘﺎﻋﺐ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺭﺍﻏﺒﺎ
ﰲ ﺍﳌﻮﺕ

)B

ﺗﻘﺪﻡ ﻗﺼﺔ ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﺳﺎﺫﺟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺣﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﱴ
ﺍﳌﻔﺘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﳌﺘﻔﺠﺮﺓ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻷﻧﺜﻮﻳﺔ

)C

ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺳﺖ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﺑﻔﺮﺍﻧﺴﺎ

)D

ﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ
ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳌﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ

)E

A
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37.

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

ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ

ﺍﻋﺘﱪﻭﻫﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ﻫﺬﺍ
.ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ

ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﺄﻧﻪ "ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

A) Emperyalist devletlerin kanunlarının,
ferdiyetçiliği, medeniyetin esası olarak
kabul etmelerinden dolayı bu kavram
zihinlerimize iyice yerleşmiştir.

A) “Bir başka devletin egemenliğine, toprak
bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına
karşı silahlı güç kullanmak”, komisyon
tarafından düşmanlık olarak tanımlandı.

B) Ferdiyetçiliği, medeniyetlerinin esası
olarak kabul eden emperyalist devletlerin
kanunları, bize intikal etmiş ve bu kavram
bizim de zihinlerimize yerleşmiştir.

B) Komisyon, “bir başka devletin
egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve
siyasal bağımsızlığına karşı silahlı güç
kullanma” eylemini düşmanlık olarak
tanımladı.

C) Emperyalist devletlerin kanunları,
ferdiyetçiliği medeniyetin esası olarak
kabul etmişler ve böylece bu genel
kavram, zihinlerimize yerleşmiştir.

."ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ

D) Emperyalist devletlerin kanunları,
medeniyetin esası olarak kabul ettikleri
ferdiyetçilik felsefesinden etkilenmişler ve
böylece bu kavram zihinlerimize
yerleşmiştir.

C) Komisyon, düşmanlığın tanımını, “bir
başka devletin egemenliğine, toprak
bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına
karşı silahlı güç kullanmak” şeklinde
yaptı.

E) Ferdiyetçiliği, medeniyetlerinin esası
olarak kabul eden emperyalist devletlerin
kanunları, bunu mutlak bir kavram olarak
zihinlerimize yerleştirmiştir.

D) “Bir devletin egemenliğine, toprak
bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına
karşı her türlü silah kullanmayı”
komisyon, düşmanlık olarak tanımladı.
E) Komisyon, düşmanlığın tanımını, “bir
başka devletin egemenliğine, toprak
bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına
karşı silahlı güç kullanmak” şeklinde
yaparak konuyu kapattı.

Diğer sayfaya geçiniz.
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38.

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻘﺪ ﺃﻟﻒ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ

39.

ﻛﺘﺒﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺇﱃ

ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴّﻨﺎﺕ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺎ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻷﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ

. ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﱵ٣٠  ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ١٢٤

.ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ

A) Arap edebiyatına ilgisini yoğunlaştırması
sonucunda yazar, Arapça konuşan
edebiyatçıların çalışmalarını ele aldığı,
Sovyetler Birliği’ndeki 30 dilde ve sayısı
124’e ulaşan kitap yazmıştır.

A) Tümevarım yöntemi ise, bir olgunun,
tamamı hakkında karar vermeye yetecek
olması şartıyla, sayısız denecek kadar
çok örneklerinin incelenmesine dayanan
yöntemdir.

B) Yazar, çalışmalarını Arap edebiyatına
yoğunlaştırmasının sonucunda, modern
Arap edebiyatçılarının eserlerini ele
aldığı, Sovyetler Birliği’ndeki 30 dilde ve
sayısı 124’e ulaşan kitap yazmıştır.

B) Tümevarım yöntemi, herhangi bir
olgunun doğruluğu hakkında karar
vermeye yetecek olması şartıyla çok
sayıdaki örneklerinin incelenmesine
dayanan yöntemdir.

C) İlgisini, Arap edebiyatına yoğunlaştırmasının sonucu olarak yazar, Sovyetler
Birliği’ndeki modern Arap edebiyatçılarının çalışmalarını ele aldığı, 30 dilde
ve sayısı 124’e ulaşan kitap yazmıştır.

C) Tümevarım yöntemi, herhangi bir
olgunun, tamamı hakkında karar
vermeye imkan vermesi şartıyla sayısız
denecek kadar çok örneklerinin
incelenmesine dayanan yöntemdir.

D) İlgisini, Arap edebiyatına yoğunlaştırmasının bir sonucu olarak yazar, yenilikçi
Arap edebiyatçılarının çalışmalarını ele
aldığı, Sovyetler Birliği’nde sayısı 124’e
ulaşan kitabı 30 ayrı dilde yazmıştır.

D) Tümevarım yöntemi ise, bir olgunun
doğruluğu hakkında karar vermeye
yetecek şekilde sayısız denecek kadar
çok benzer olgunun incelenmesini esas
alan yöntemdir.

E) Yazar, ilgisini Arap edebiyatına
yoğunlaştırmasının sonucu olarak,
modern Arap edebiyatçılarının
çalışmalarını ele aldığı, Sovyetler
Birliği’ndeki 30 dilde olmak üzere sayısı
124’e ulaşan kitap yazmıştır.

E) Tümevarım yöntemi ise, bir olgunun,
tamamı hakkında karar vermeye yetecek
şekilde aynı türdeki pek çok olgunun
incelenmesini esas alan yöntemdir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40.

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺮﲨﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ

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

ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﺮﲨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﳎﻬﻮﺩﻧﺎ ﻟﺘﺮﲨﺔ

.ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﰲ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ

41. Ebu Simbel, Mısır'ın güneyinde Sudan
sınırı yakınlarında tarihi bir yer olup
burada Ramses II için M.Ö. 1206 yılında
kayalara oyularak inşa edilmiş iki tapınak
vardır.

A) Eğer bir terimin çevirisi yoksa ya da
geçerli çevirisinin olmadığını biliyorsak,
bu yabancı terimin çevirisini modern
dilbiliminin tanımlamasına göre yapmaya
çalışırız.
B) Eğer bir terimin çevirisi yoksa ya da
herhangi bir yerde geçerli çevirisinin
olmadığını biliyorsak böyle durumlarda,
bu yabancı terimin çevirisini modern
dilbiliminin tarifine göre yaparız.
C) Eğer bir terimin çevirisi yoksa ya da
herhangi bir yerde çevirisinin olmadığını
anlamışsak, bu yabancı terimin çevirisini
modern dilbiliminin tanımlamasına göre
yaparız.

A)

 ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ،ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺑﻮ ﲰﺒﻞ
ﻣﺼﺮ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻳﻀﻢ ﻣﻌﺒﺪﻳﻦ ﳏﻔﻮﺭﻳﻦ ﰲ ﻗﻠﺐ
.١٢٠٦  ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﺼﺨﺮ ﻟﺮﻋﻤﺴﻴﺲ ﺍﻟﺜﺎﱐ

B)

 ﻗﺮﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ،ﺃﺑﻮ ﲰﺒﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺼﺮ
 ﻭ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺒﺪﺍﻥ ﳏﻔﻮﺭﺍﻥ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺼﺨﺮ ﺃﻧﺸﺂ،ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
. ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ١٢٠٦ ﻟﺮﻋﻤﺴﻴﺲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺔ

C)

D) Belirli bir terimin çevirisinin olmadığı ya
da herhangi bir yerde geçerli çevirisinin
bulunduğunu bilmediğimiz durumlarda,
bu yabancı terimin çevirisini modern
dilbiliminin tanımlamasına göre yapmaya
çalışırız.

 ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ،ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺃﺑﻮ ﲰﺒﻞ
 ﻣﻌﺒﺪﺍﻥ ﳏﻔﻮﺭﺍﻥ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺼﺨﺮ،ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
. ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ١٢٠٦ ﺃﻧﺸﺂ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺭﻋﻤﺴﻴﺲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺔ

D)

E) Belirli bir terimin çevirisinin olmadığı ya
da herhangi bir yerde geçerli çevirisinin
olmadığını bildiğimiz durumlarda, bu
terimin çevirisini modern dilbiliminin
tanımlamasına göre yapmaya çalışırız.

 ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺒﺪﺍﻥ،ﺃﺑﻮ ﲰﺒﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺼﺮ
 ﺃﻧﺸﺂ ﻟﺬﻛﺮﻯ ﺭﻋﻤﺴﻴﺲ،ﳏﻔﻮﺭﺍﻥ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺼﺨﺮ
. ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ١٢٠٦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺳﻨﺔ

E)

ﻗﺪ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻌﺒﺪﻳﻦ ﳏﻔﻮﺭﻳﻦ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺼﺨﺮ
 ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﻭﻫﺬﺍ ﰲ١٢٠٦ ﻟﺮﻋﻤﺴﻴﺲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺳﻨﺔ
 ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺼﺮ ﻭﻗﺮﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﺑﻮ ﲰﺒﻞ
.ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Felsefeyi Yeni-Platonculuk akımından
kurtarıp Aristocu köklerine döndürmek
isteyen Endülüslü İbn Bacce, felsefenin
yanı sıra astronomi, matematik, müzik ve
tıpla da uğraşmıştır.

ﺣﺎﻭﻝ ﺇﺑﻦ ﺑﺎﺟﺔ ،ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺬ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ ﺍﶈﺪﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻄﺐ.

)A

ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺇﺑﻦ ﺑﺎﺟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﻭﻝ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
ﻼ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﺑﺈﺑﻌﺎﺩ
ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻓﻀ ً
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ ﺍﶈﺪﺛﺔ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺭﺳﻄﻮ.

)B

ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺇﺑﻦ ﺑﺎﺟﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻌﻰ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻣﻦ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ ﺍﶈﺪﺛﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺎ ﺇﱃ ﺃﺻﻮﳍﺎ
ﺍﻷﺭﺳﻄﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻔﻠﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻄﺐ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.

)C

ﻛﺎﻥ ﺇﺑﻦ ﺑﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻌﻮﺍ ﻹﻧﻘﺎﺫ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ ﺍﶈﺪﺛﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺎ ﺇﱃ
ﺃﺻﻮﳍﺎ ﺍﻷﺭﺳﻄﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻠﻤًﺎ ﺑﺎﻟﻔﻠﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻄﺐ.

)D

ﻛﺎﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺇﺑﻦ ﺑﺎﺟﺔ ،ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،ﻣﺮﻛّﺰًﺍ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ ﺍﶈﺪﺛﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺎ
ﺇﱃ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﺍﻷﺭﺳﻄﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﻚ
ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻄﺐ.

)E

42. Hollanda Hükümeti ve Uluslararası Adalet
Divanı'nın merkezi ve Kraliyet Ailesinin
resmi makamı olan Lahey kenti, II. Dünya
savaşında büyük hasara uğramıştır.

ﺗﻜﺒﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻻﻫﺎﻱ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

)A

ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻻﻫﺎﻱ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺩﺍﻣﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

)B

ﻻﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻘﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻘﺮ ﳏﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

)C

ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻭﻣﻘﺮ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﰲ ﻻﻫﺎﻱ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ،
ﳋﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

)D

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻻﻫﺎﻱ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻀﺮﺭًﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎً ،ﺗﻀﻢ ﻣﻘﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻘﺮ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﺮﺵ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Yahudi dini yasaları ile örf, ahlak ve
kıssalarının bir derlemesi olan Talmud,
Mişna ve Gemara adı verilen iki bölümden
oluşur.

ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺴﻤﲔ
ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ ﺍﳌﻴﺸﻨﺎ ﻭﺍﳉﻴﻤﺎﺭﺍ.

)A

ﺍﳌﻴﺸﻨﺎ ﻭﺍﳉﻴﻤﺎﺭﺍ ،ﻭﳘﺎ ﳛﺘﻮﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ
ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ،ﻳﺆﻟﻔﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺩﻳﻨﻴﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻮﺩ.

)B

44. Havacılık sanayinin öncülerinden biri
sayılan Rus asıllı İgor Skorsky, okyanusu
aşan ilk deniz uçağını ve ilk helikopteri
geliştirmiştir.

ﺇﻳﻐﻮﺭ ﺳﻴﻜﻮﺭﺳﻜﻲ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﻜﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀًﺎ ﳐﺘﺮﻉ ﺍﳌﺮﻭﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ.

)A

ﻃﻮﺭ ﺇﻳﻐﻮﺭ ﺳﻴﻜﻮﺭﺳﻜﻲ ،ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ
ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ،ﺃﻭﻝ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺍﶈﻴﻂ
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺮﻭﺣﻴﺔ.

)B

ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩ ﺗﺪﻭﻳﻨًﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
ﻼ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺸﻨﺎ
ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ،ﻓﻀ ً
ﻭﺍﳉﻴﻤﺎﺭﺍ.

)C

ﻳﻌﺘﱪ ﺇﻳﻐﻮﺭ ﺳﻴﻜﻮﺭﺳﻜﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺭﻭﺳﻲ ،ﻣﻦ
ﺭﻭﺍﺩ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﺋﺮﺓ
ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺮﻭﺣﻴﺔ.

)C

ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﺸﻨﺎ ﻭﺍﳉﻴﻤﺎﺭﺍ ،ﻣﻦ
ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻗﺼﺺ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﻃﺮﻓًﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ.

)D

ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺍﶈﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺭﺍﺋﺪ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ،ﺇﻳﻐﻮﺭ ﺳﻴﻜﻮﺭﺳﻜﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ
ﺭﻭﺳﻲ ﺍﺑﺘﻜﺮ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﻭﺣﻴﺔ.

)D

ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺴﻤﲔ
ﻳﺴﻤﻴﺎﻥ ﺍﳌﻴﺸﻨﺎ ﻭﺍﳉﻴﻤﺎﺭﺍ.

)E

ﻃﻮﺭ ﺇﻳﻐﻮﺭ ﺳﻴﻜﻮﺭﺳﻜﻲ ،ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﻫﻮ
ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺭﻭﺳﻲ ،ﺃﻭﻝ ﻣﺮﻭﺣﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺃﻭﻝ
ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺍﶈﻴﻂ.

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﳊﺠﺮﻱ ﺻﺨﺮ ﺃﺳﻮﺩ ﺃﻭ ﺑﲏ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ

48.

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

ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ .ﻭﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ

ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﳊﺠﺮﻱ ﰲ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻭﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﺒﺆﺱ ﻧﻮﻋﺎﻥ ،ﺍﻟﺒﺆﺱ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺆﺱ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ .ﻓﺎﻟﺒﺆﺱ

ﳐﺘﻠﻔﺔ ---- ،ﻫﻮ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ

46.

ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﻳﺸﺘﺪ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﶈﻦ

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﳊﺠﺮﻱ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

ﻭﺍﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﺤﻂ ﻭﺍﳊﺮﻭﺏ  ،----ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺑﺆﺱ

ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ .ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﳊﺠﺮﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ

ﻣﺰﻣﻦ ،ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺭﺿﻲ ﲟﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ .ﻭﺍﻟﺒﺆﺱ

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻓﺤﻢ ﺍﻟﻜﻮﻙ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪ

ﺍﳌﺎﺩﻱ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺑﻞ

ﻭﺍﻟﻔﻮﻻﺫ.

ﻟﻠﺰﻭﺍﻝ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺰﻭﻝ ﻭﻳﻨﺪﺛﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ

ﻭﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺳﻴﺒﲑﻳﺎ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﺍﳊﺠﺮﻱ

)A

ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ

)B

ﺍﻟﺒﺆﺱ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﺧﺘﻼﻓًﺎ ﺗﺎﻣًﺎ

)A

ﺇﺫ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﻟﺘﺴﺨﲔ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ

)C

ﻼ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺯﻣﻨًﺎ ﻃﻮﻳ ً

)B

ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ

)D

ﻷﻥ ﺍﻻﻴﺎﺭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻣﺎﺩﻳﺔ

)C

ﻭﻳﻜﺎﺩ ﻳﺴﺘﻨـﺰﻑ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ

)E

ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

)D

ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺳﺔ

)E

ﺟﺒﻞ ﺇﺗﻨﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﱪﺍﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ

49.

 ٣,٣٢٣ﻡ ﻓﻮﻕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ

ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﳉﺰﻳﺮﺓ ﺻﻘﻠﻴﺔ ---- .ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻟﻮﺣﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ

ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ،ﻭﺑﻘﻤﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺻﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻠﻮﺝ .ﻇﻞ

ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﺻﻐﺮ ﳎﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮﻱ ،ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﺘﻜﻮﻥ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﺛﻮﺭﺍﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﱪﻛﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺼﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ

ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﺍﳊﺐ .ﻭﻫﻨﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ

ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﻣﻊ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﱪﻛﺎﻥ،

ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻭﻻﺩ .ﳍﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺯﻭﺟﲔ

ﺛﻮﺭﺍﻥ ﺍﻟﱪﻛﺎﻥ.

ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﰲ ﺷﱴ ﺍﺎﻻﺕ.

ﺟﺒﻞ ﺇﺗﻨﺎ ﻳﺜﻮﺭ ﻭﻳﻠﻔﻆ ﲪﻤﻪ ﻵﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺳﺠﻞ ﺑﻌﺾ

ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﲨﻌﺎﺀ .ﻭﻣﺎ ﺃﲨﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﺳﺮﺓ

ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ،ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٦٦٦ﻡ ﻣﺎﺕ ﺣﻮﺍﱄ ٢٠,٠٠٠

ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

ﻭﺩُﻣﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٥٠ﻭ ١٩٥١ﺑﺴﺒﺐ

ﻧﻀﻮﺝ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﺗﺮﺑﻮﻱ  ----ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ

ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﳉﺒﻞ ﲟﻨﺎﻇﺮﻩ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ

)A

ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻨﻀﻮﺝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ

)A

ﻭﺣﺪﺛﺖ ﺛﻮﺭﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ

)B

ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻒ

)B

ﻭﻗﻤﺔ ﺍﳉﺒﻞ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

)C

ﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻭﻻﺩ
ِﺑ َﻐ ﱢ

)C

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﻠﻖ ﺇﱃ ﺫﺭﻭﺎ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ

)D

ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

)D

ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﻬﺮ ﺍﻟﻌﲔ ﺃﻭ ﻳﺮﻭﻕ ﻣﻨﻈﺮﻩ

)E

ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻳﻮﻧﺎﱐ ،ﻭﻟﺪ ﰲ ﺃﺛﻴﻨﺔ ﻭﺗﻮﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ

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

ﺗﻮﰲ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺯﻋﻴﻢ ﻣﻦ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ،

ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﲔ ﻋﺎﻣﺎً ،ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺃﺳﺮﺓ ﺃﺭﺳﺘﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻳﺘﺤﺪﺭ

ﺃﺑﻮﻩ ﺃﺭﺳﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻮﺩﺭﺱ ،ﺁﺧﺮ ﻣﻠﻮﻙ ﺃﺛﻴﻨﺔ ،ﻭﺗﻨﺘﺴﺐ ﺃﻣﻪ

52.

ﻓﺮﻳﻘﺘﻴﻮﻧﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺳﻮﻟﻮﻥ ،ﻭﺗﻀﻢ ﺃﺳﺮﺎ ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ

ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻃﲔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،

ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺃﺛﻴﻨﺔ ﻭﺃﻋﻴﺎﺎ .ﻭﻳﻌﺪ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻼﺳﻔﺔ

ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﻘﻮﻝ ؟

ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ ،ﻗﺪ ﻃﻮﻳﺖ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

)A

ﺳﻮﻑ ﻳُﻨﺴﻰ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻛﻤﺎ ﻧُﺴﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ.

)B

ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭًﺍ ﻣﻬﻤًﺎ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﳌﻨﺪﻟﻌﺔ
ﺃﺧﲑًﺍ.

)C

ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ---- ،ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺃﺭﺳﻄﻮ ،ﻭﳑﻦ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺃﺛﺮًﺍ
ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻠﻤﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ

)A

ﻭﱂ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺘﺒﻪ

)B

ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﳉﺪﻝ

)C

ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ.

)D

ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻤﻪ ﺳﻘﺮﺍﻁ

)D

ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ.

)E

ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺯﻋﻪ

)E

ﻳﺪﻋﻲ ﺻﺪﻳﻘﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﻻ ﰲ

53.

 ----ﰲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﳊﻤﻞ ﻋﻘﻴﺪﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ

ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻟﻜﻨﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﺃﻥ

ﺇﱃ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺼﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ،

ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻨﻌﺰﻝ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ

ﺃﻳﻀﺎً ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﻘﻮﻝ ؟

ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ.

)A

50.

ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﳊﺞ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ،ﻭﱂ
ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺇﻥ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ.

)B

ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺍﻟﱵ ﺩﺍﺭﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ

)A

ﺇﻥ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ ﲡﻌﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺫﺍ
ﺧﱪﺓ.

)C

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ

)B

ﻼ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﺑﺼﻌﻮﺑﺎﺎ ﻭﻣﺘﺎﻋﺒﻬﺎ ،ﲡﻌﻞ ﺍﳌﺮﺀ ﺇﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻛﺎﻣ ً
ﻭﺍﻋﻴًﺎ.

)D

ﻭﳌﺎ ﺍﻋﺘﻨﻖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺩﻳﻨًﺎ ﺟﺪﻳﺪًﺍ

)C

ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﺮﺏ

)D

ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ،ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧُﻜﺜﺮ ﻋﺪﺩ
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ.

)E

ﺑﺪﺃ ﻋﺼﺮ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺟﺮﺕ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﲔ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺩﺍﺭﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ

ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﱪ ﻭﺧﻴﻼﺀ،

56.

"ﺍﳊﺮﻳﺔ" ﻓﻬﻮ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺮٌ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻏﲑ ﻣﻘﻴّﺪ ﺃﻭ

ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﺤﻪ ﻟﻴﻜﻒ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻤﺎﺫﺍ

ﻏﲑ ﻣﺴﺠﻮﻥ ،ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳊﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﺮ

ﺗﻘﻮﻝ ؟

ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﻘﻮﻝ ؟

ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﺮ ،ﻋﻨﺪﻱ ،ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﺃﻓﻜﺎﺭًﺍ
ﺣﺮﺓ.

)A

ﺍﻟﺘﻜﱪ ﻋﻨﺪﻱ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺃﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻲ.

)A

ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﺒﺬ ﺍﻻﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻭﺣﻠﻢ.

)B

ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺜﻘﻒ ﺣﺮ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺳﺠﻴﻨًﺎ

)B

ﻻ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﺍﻟﺘﻜﱪ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﺳﺘﺬﻻﻝ ﺍﻟﻨﻔﺲ.

)C

ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻋﺪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﺎﻫﺮ َﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳚﻮﻝ ﰲ ﺫﻫﻨﻚ.

)C

ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻫﺪﻑ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﳍﺎ ﲦﻦ ﺑﺎﻫﻆ.

)D

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻜﱪ ﻭﻣﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ.

)D

ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﻔﻠﺘﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻷﺳﺮ.

)E

ﺇﺫﺍ ﺭﺁﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻄﻴﻔًﺎ ﺭﻗﻴﻘًﺎ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺤﻘﻮﻙ.

)E

ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺸﻐﻮﻑ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ

ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﳏﱯ ﺍﻷﺩﺏ ﺃﻥ "ﺍﻟﺮﺛﺎﺀ" ﻫﻮ ﺷﻌﺮ ﻳﻨﻈﻢ ﳌﻴﺖ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ،ﻓﻜﻴﻒ

57.

ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ؟

ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﳏﺒﻮﺏ ﻻ ﻏﲑ ،ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻮﺍﻋًﺎ ﺃﺧﺮﻯ

ﻟﻠﺮﺛﺎﺀ ﻧﻈﻤﺖ ﻟﻐﲑ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺸﺮﺡ
ﺫﻟﻚ ؟

ﺍﻟﺮﺛﺎﺀ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﻔﺨﺮ ﺃﳘﻴﺔ.

)A

ﺍﳌﺮﺛﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺍﻟﻜﺮﱘ.

)B

ﺃﺷﻬﺮ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﺛﺎﺀ ﻋﺎﺷﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ.

)C

ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺛﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ.

)D

ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺛﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﻳﺪ
ﺍﻟﻌﺪﻭ.

)E

54.

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﳑﻠﺔ.

)A

ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﻣﺮﳛﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ.

)B

ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﳊﻮﺍﺿﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻯ.

)C

ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﲤﺴﻜًﺎ ﺑﻌﺎﺩﺍﻢ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ.

)D

ﺃﻧﺎ ﺃﻭﺛﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﳍﺪﻭﺋﻬﺎ ﻭﻧﻘﺎﺀ ﻫﻮﺍﺋﻬﺎ.

)E

55.

A
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)(Iﻟﺴﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ،ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﺩﻭﻢ
ﺑﻄﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ) (IIﻭﻟﻜﻦ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻧﺎﺳًﺎ ﻳﺰﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺃﺷﺪ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻳﺔ ﻭﳛﺘﻘﺮﻭﻦ ﺃﺷﺪ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ ) (IIIﻭﻳﺒﺨﺴﻮﻫﻦ ﺃﻛﺜﺮ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ) (IVﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﻌ ٌﺪ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ
ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ) (Vﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻡ ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﻜﺮ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﻝ.
E) V

D) IV

C) III

B) II

61.

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

) (Iﺗﻌﺘﱪ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ
)(IIﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺇﱃ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﳌﻴﻼﺩ(III).ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﺮﺏ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ (IV) .ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻕ ﺍﻹﻳﻄﺎﱄ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ) (Vﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻥ ﰲ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

A) I

E) V

)(Iﰲ ﺳﲏ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺍﲡﻪ ﺃﲪﺪ ﺃﻣﲔ ﻋﺎﺻﻢ ﺇﱃ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻨﺤﺖ ﻭﺗﻔﻮﻕ ﻓﻴﻪ )(IIﻭﺍﻟﻨﺤﺖ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻋﺎﺻﻢ ،ﻛﺘﻠﺔ
ﻭﻓﺮﺍﻍ ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ) (IIIﻏﲑ ﺃﻥ ﻓﻦ ﺍﻟﻨﺤﺖ
ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﻨﺘﺴﺐ ﺇﱃ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ
ﻭﻳﺘﺨﺮﺝ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻨﺤﺖ ) (IVﻭﺗﻔﻮﻗﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ
ﻫﺬﺍ ﻣﻜّﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﺍﻷﻗﺼﺮ )(V
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﻓﺮ ﰲ ﺑﻌﺜﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﺍﻟﻔﺬ "ﻣﺎﺭﺳﻲ ﺟﻴﻤﻮﻥ".
E) V

D) IV

C) III

B) II

E) V

D) IV

C) III

B) II

D) IV

C) III

B) II

A) I

62.

) (Iﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ
ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﲡﺎﺭﻱ ) (IIﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩًﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ
ﺬﻩ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭﲢﻠﻴﻠﻲ ) (IIIﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ،
ﻳﻌﺎﱐ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻓﻘﺮًﺍ ﺷﺪﻳﺪًﺍ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ) (IVﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺍﳍﻨﺪﻳﺎﻥ ) (Vﻭﻳﻬﺘﻢ
ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺑﺘﺄﺻﻴﻞ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ.
E) V

A) I

)(Iﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻧـﻤﺘﻠﻜﻬﺎ
ﻼ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
) (IIﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﻧﺘﺒﻌﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ(III) ،ﻣﺜ ً
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻼﺕ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ) (IVﻛﻠﻤﺎ ﻧﻘﺮﺃ ﻧﻜﺘﺸﻒ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ
ﳒﻬﻞ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﲑﺓ ) (Vﰒ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﻮﻟﻨﺎ.

58.

D) IV

C) III

B) II

A) I

)(Iﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺇﻥ ﲦﺔ ﺭﻳﺎﺣًﺎ ﻋﺎﺗﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻗﺘﻼﻉ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻨﺘﺎ (II).ﻭﺗﻘﺼﺪ ﻏﺮﺱ ﳕﻂ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ) (IIIﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺨﻬﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻫﻮﻳﺔ
ﻋﺎﳌﻴﺔ "ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ" ) (IVﻭﻫﺬﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻛﺎﺭﺛﺔ ﻋﻈﻤﻰ ) (Vﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﻣﻜﺒﻠﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ.

63.

A) I

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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D) IV

C) III

B) II

59.

A) I

60.

A
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ﺇﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺀ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺃﻣﺎﻧﻴﻪ.
ﻣﻬﻤﺎ ﺳﻌﻰ ﺍﳌﺮﺀ ﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﺃﻣﺎﻧﻴﻪ ﻓﺈﺎ ﺗُﻌﺮﻑ.

)A

ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﺮﺀ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﺗﺼﲑ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺷﻨﻴﻌﺔ.

)B

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻣﺎﻧﻴﻪ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ.

)C

ﺗﻈﻬﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺷﻴﻤﻪ ﻭﺁﻣﺎﻟﻪ.

)D

ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺇﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴًﺎ.

)E

66.

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

ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻠﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ ﺩﻭﺩﺓ ﺗﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻓﻼ َﺗ ُﻠ ْﻢ

ﻣﻦ ﻳﺪﻭﺳﻚ ﺑﻘﺪﻣﻪ.

ﺍﻟﻌﺰﺓ ﺧﲑ ﺫﺧﺮ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗُﻠﻘﻰ ﲢﺖ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ.
ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﻟﻴﻞ ﻓﻠﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ.

)A
)B

ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻠﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﺫﻟﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﺗﻌﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺬﻟﻚ.

)C

ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﺍﺳﻚ ﺃﺣﺪ ﺑﻘﺪﻣﻪ ﻓﺎﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﻚ.

)D

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻻ ﻳﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻠﺌﺎﻡ.

)E

ﻛﺎﻥ ﲣﻠﻒ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﺩﻳًﺎ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ،ﻣﺮﺋﻴًﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ،
ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﺃﲝﺎﺙ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ.
67.

ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ.

ﻻ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﱄ ﺎ ﺧﱪﺓ.

)A

ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﲡﺮﺑﺔ ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ.

)B

ﻻ ﺃﺗﺮﺩﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﻗﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﱵ
ﺎ.

)C

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ.

)D

ﺳﻜﻮﰐ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻻ ﺗﻌﲏ ﺃﱐ ﺃﺟﻬﻠﻬﺎ.

)E

64.

ﺇﺫﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻗﻊ.

)A

ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻱ ،ﻓﺈﻥ ﲣﻠﻒ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳜﻔﻰ.

)B

ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻠﻒ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

)C

ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺪﱏ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﰲ ﲣﻠﻒ
ﳏﺘﻢ.

)D

ﻻ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺳﻴﺌًﺎ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻟﻘﺪ ﲤﺘﻌﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ

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

ﺃﲪﺪ:

68.

ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ.
70.

ﺭﻏﻢ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻇﻠﻮﺍ ﳛﻜﻤﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

 -ﳌﺎﺫﺍ ﺗﺮﺗﺪﻳﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ؟

ﻋﺎﺋﺸﺔ:

ﺃﺩﻯ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴًﺎ.

 ﺃﺣﺐ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮﻥ ﺍﳊﺰﻥ.ﺃﲪﺪ:

)A

)B

ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻊ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ.

)C

 ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻛﺮﻩ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻗﻲ.ﻭﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﲨﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪA) .

ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺼﺮ
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ.

)D

ﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ!

)B

ﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺃﻳﻀﺎ!

)C

ﱂ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﳌﺮﻣﻮﻗﺔ ﺷﻴﺌًﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ.

)E

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﺧﺘﻚ ﲢﺒﻪ ﺃﻳﻀﺎ.

)D

ﻭﻣﺎ ﺃﻗﺒﺢ ﻟﻮﻧًﺎ ﻫﻮ!

)E

 ----ﻋﺎﺋﺸﺔ:

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﻟﻔﻆ "ﺍﻷﺩﺏ" ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ
ﻣﻌﺎ ٍﻥ.
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ﻛﺎﻥ ﻣﻌﲎ "ﺍﻷﺩﺏ" ،ﻭﱂ ﻳﺰﻝ ،ﻏﺎﻣﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ.

)A

ﻛﺎﻥ ﻣﻌﲎ "ﺍﻷﺩﺏ" ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺧﻼﻓًﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻵﻥ.

)B

ﻛﺎﻥ "ﺍﻷﺩﺏ" ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﻬﻤﲔ.

)C

ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻷﺩﺏ" ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻌﺎﻥ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺏ.

)D

ﺗﻐﲑ ﻣﻌﲎ "ﺍﻷﺩﺏ" ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻭﻓﻘﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﺍﻷﺻﻠﻲ.

)E

69.
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ﺍﳌﺸﺮﻑ:

ﺯﻳﻨﺐ

73.

71.

 -ﳌﺎﺫﺍ ﺗﺘﻬﺎﻭﻥ ﲟﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻚ ﻭﺁﻣﺮ؟

 -ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﺎ ﲢﺒﻪ.

 ﺇﻧﲏ ﻻ ﺃﻓﻬﻢ ﻗﻂ ﺷﻴﺌﺎ ﻷﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ.ﺍﳌﺸﺮﻑ:

 ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮﻓﲔ ﺑﺬﻟﻚ؟ﺯﻳﻨﺐ:

 ----ﺍﳌﻮﻇﻒ:

 -ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﺸﺨﺺ ﺑﺼﺮﻫﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻓﻬﻲ

ﺳﻌﺎﺩ:

ﺍﳌﻮﻇﻒ:

ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ.
ﺳﻌﺎﺩ:

 -ﺃﺭﻯ ﺃﻧﲏ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻏﲑﻱ.

---- -

ﻻﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻪ.

)A

ﺇﺫﻥ ﳌﺎﺫﺍ ﲡﺮﺏ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ؟

)A

)B

ﺇﺫﻥ ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻤﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﻣﻮﻋﺪﻩ؟

)B

ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻴﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﲝﺒﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ.

ﻭﳌﺎﺫﺍ ﻻﺗﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻚ؟

)C

ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺐ ﻻ ﺗﺸﺨﺺ ﺑﺼﺮﻩ ﻗﻄﻌﺎ.

)C

ﻛﻢ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻜﺘﺐ ﰲ ﻳﻮﻡ؟

)D

ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺣﺒﻬﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ.

)D

ﺃﻣﺎ ﻛﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؟

)E

ﺃﻗﻨﻌﲏ ﺭﺃﻳﻚ ﻫﺬﺍ.

)E

ﻧﺒﻴﻠﺔ :
ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ:

74.

72.

 ﻋﻠﻤﻴﲏ ﻛﻴﻒ ﺃﻛﻮﻥ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻣﺜﻠﻚ.ﻫﺪﻯ:

 ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﺍﻣﻲ ﺗﺴﻠﻞ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﳊﻲ.ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ:

---- -

 ----ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ:

 -ﻛﻴﻒ ﺃﺑﺘﺴﻢ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺣﺲ ﺃﻥ ﻋﻤﺮﻱ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺣﺰﻥ

ﻧﺒﻴﻠﺔ:

ﺍﻷﺭﺽ ﲡﻤّﻊ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ.
ﻫﺪﻯ:

 ﻓﺘﺸﻨﺎ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﱂ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺑﻴﺘﻚ ،ﺍﺑﻌﺪ! ﺳﻨﻔﺘﺶ!ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ:

 -ﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ.

 -ﺃﺅﻛﺪ ﻟﻚ ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻫﻨﺎ ،ﱂ ﺃﺭ ﺃﺣﺪﺍ.

ﻳﺮﻛﺾ ﲨﺎﻋﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺸﺎﻃﻰﺀ.

)A

ﺍﺑﺘﺴﻤﻲ ﰲ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ ﻭﻓﺮﺻﺔ!

)A

ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺸﺎﺓ ﻳﺴﺮﻉ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ!

)B

ﻻﺗﻔﻜﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻻﻳﻌﻨﻴﻚ!

)B

)C

ﻻﺗﻠﺒﺴﻲ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ!

)C

ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻐﺎﺭ ﻻ ﺃﻋﺮﻓﻬﻢ ﻳﺮﻗﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ.

)D

ﺍﻋﻠﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﰲ ﳐﻚ.

)D

ﲪﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﳓﻮ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.

)E

ﺇﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ.

)E

ﻻ ﺃﺣﺪ ﰲ ﺑﻴﱵ.
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ﺻﺤﻔﻲ

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

75.

 -ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻨﻀﻤﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ؟

ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﺻﻄﻨﺒﻮﻝ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺎ ﺑﺄﲰﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﻌﻜﺲ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺣﻀﺎﺭﺎ .ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ
ﻫﻴﻠّﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺑﻴﺰﺍﻧﺘﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻴﺰﺍﻧﺘﻴﻮﻡ )ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ( ،ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ
ﺍﻻﻣﱪﺍﻃﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﱐ ﺳﺒﺘﻴﻤﻴﻮﺱ ﺳﻴﻔﺮﻭﺱ ﺍﺳﻢ ﺃﻏﻮﺳﺘﺎ ﺃﻧﺘﻮﻧﻴﻨﺎ
ﺗﻜﺮﳝًﺎ ﻻﺑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺟﺪﺩ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻇﻠﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺮﻑ
ﺑﺎﲰﻴﻬﺎ ﻫﺬﻳﻦ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ ٣٣٠ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﻨﻖ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭ
ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﲣﺬﻫﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﲰﺎﻫﺎ »ﺭﻭﻣﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ« ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻭﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻭﻧﺴﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺼﺎﺭ ﺍﲰﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻏﺪﺕ ﻣﻨﺬﺋﺬ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺗﺪﻋﻰ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ "ﻣﻠﻜﺔ ﺍﳌﺪﻥ" ﺃﻭ "ﺍﳌﻠﻜﺔ" ﺃﻣﺎ
ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺇﺳﻢ
»ﺍﺻﻄﻨﺒﻮﻝ« ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ،ﻭﻫﻮ ﲢﻮﻳﺮ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ "ﺃﻳﺴﺘﻨﺒﻮﻟﲔ" ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻌﲏ
"ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ" ،ﻛﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﺑﺎﺳﻢ »ﺍﻵﺳﺘﺎﻧﺔ« .ﺃﻣﺎ ﺍﲰﻬﺎ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻬﻮ
ﺍﺻﻄﻨﺒﻮﻝ .ﻭﺗﻌﺪ ﺍﺻﻄﻨﺒﻮﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ
ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻲ ،ﻛﻤﺎ ُﻋﻘﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﳎﺎﻣﻊ ﻛﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﺻﻄﻨﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﱐ ﻃﻮﺍﻝ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧًﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ
ﺳﻘﻄﺖ ﰲ ﻳﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﺎﻡ ١٤٥٣ﻡ ﻭﻏﺪﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ.

ﻣﻐﻦ:

 ﻷﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻜﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻓﲏ.ﺻﺤﻔﻲ:
 ----ﻣﻐﻦ:
 ﻭﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻌﺪ.ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺃﻛﱪ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻧﻈﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ.
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)B

ﺗﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﱂ.

)C

ﻣﺎ ﺃﲨﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻤﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ!

)D

ﺭﺏ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ.

Diğer sayfaya geçiniz.

)A

)E

A
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ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻥ ﺇﺻﻄﻨﺒﻮﻝ .----

ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ .----

79.

ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﺯﺩﺣﺎﻣًﺎ

)A

ﺃﻥ ﻣﻌﲎ " ﺇﺻﻄﻨﺒﻮﻝ" ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﳎﻬﻮﻻ

)A

ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ

)B

ﺃﻥ ﺇﺻﻄﻨﺒﻮﻝ ﳏﺎﻃﺔ ﺑﺄﺳﻮﺍﺭ ﻣﻨﻴﻌﺔ

)B

ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺰﻻﺯﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴـﲔ

)C

ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ ﺇﺻﻄﻨﺒﻮﻝ

)C

ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ

)D

ﺃﻥ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺳﻜﺎﻥ ﺇﺻﻄﻨﺒﻮﻝ

)D

ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﲝﺮ ﻣﺮﻣﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﻮﺳﻔﻮﺭ

)E

ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻹﺻﻄﻨﺒﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺳﻢ

)E

ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﺻﻄﻨﺒﻮﻝ .----
ﻗﺪ ﺃﻋﻴﺪ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ

)A

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰًﺍ ﲡﺎﺭﻳًﺎ ﻫﺎﻣًﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

)B

ﻣﻦ ﺃﲨﻞ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺃﻛﱪﻫﺎ

)C

ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺃﻣﻢ ﺳﺒﻘﻮﺍ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ

)A

ﻳﻔﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺯﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺎﱂ

)D

ﻭﺭﺩ ﺃﻭ ًﻻ ﰲ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ

)B

ﻛﺎﻧﺖ ﻋﱪ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﻟﻴﻚ

)E

ﻟﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎ ٍﻥ ﻣﻨﻬﺎ :ﻛﺮﺳﻲ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻙ

)C

ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ

)D

ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻣﺮﺓ

)E

ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺇﺳﻢ ﺍﻵﺳﺘﺎﻧﺔ .----

80.

ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﻛﻠﻤﺔ " ﺇﺻﻄﻨﺒﻮﻝ" .----

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻣﺰﳚﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ،ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ

)A

ﺇﺳﻢ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﳍﺠﺮﺓ

)B

ﻛﺜﲑًﺍ ﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

)C

ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﻖ ،ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻭﻣﺔ ﻭﻧﻮﺍﺣﻴﻬﺎ

)D

ﺗﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻳﻮﻧﺎﱐ

)E

76.

77.

78.

A
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ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ .----
ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺍﻷﺗﺎﺑﻜﺔ

)A

ﻛﺎﻥ ﻋﺪﱘ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻗﺼﲑ ﺍﻟﻨﻈﺮ

)B

ﺗﻮﱃ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮًﺍ ﳌﻠﻚ ﺳﻨﺠﺮ ﺍﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ
ﰎ ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴﲔ

)E

ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺗﺎﺑﻜﺔ .----
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﰲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

)A

ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻟﻌﺒﺔ ﰲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻼﻃﲔ

)B

ﺍﺰﻣﻮﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ

)C

ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳُﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﺗﺮﺍﻙ ﺍﻟﻐُﺰ ﻓﻘﻂ

ﺍﻷﺗﺎﺑﻜﺔ ﲨﻊ ﺃﺗﺎﺑﻚ ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﲔ ﺗﺮﻛﻴﲔ
»ﺃﺗﺎ« ﺃﻱ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﰊ ،ﻭ»ﺑِﻚ« ﺃﻱ ﺍﻷﻣﲑ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﲎ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ »ﻣﺮﰊ ﺍﻷﻣﲑ« ﰒ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺪﻻﻻﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻭﻥ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺃﻃﻠﻘﺖ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗُﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ،
ﻭﻣﻨﻪ ﺷﺎﻉ ﻟﻘﺐ »ﺃﺗﺎﺑِﻚ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ« .ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻟﻘﺐ ﺬﺍ
ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﻠﻚ ﺷﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ ،ﺣﲔ
ُﻓﻮﱢﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺪﺑﲑ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ .ﻭﻛﺜﲑًﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺗﺎﺑﻚ ﻳﻨـﺰﻉ ﺇﱃ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﲑ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻷﺗﺎﺑﻜﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻨﺎﺯﻉ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻌﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ
ﲢﺖ ﺣﻜﻤﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﺎﻭﺭﺓ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻢ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺭﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻨﺸﺄﺕ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﺔ ﺩﻭﻳﻼﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﻋﺮﻓﺖ
ﺑﺎﺳﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻷَﺗﺎﺑﻜﺔ ﻭﺃﺧﺬ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺑﺎﻻﺯﺩﻳﺎﺩ .ﻭﺳﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ .ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺗﺎﺑﻜﻴﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﳑﺎ ﻣﻬﺪ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﻤﻐﻮﻝ ﻻﺟﺘﻴﺎﺡ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺑﻼﺩ ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻭﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ﻭﻏﲑﻫﺎ.

)C
)D

ﺳﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻻﺣﻘًﺎ

82.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

83.

ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ "ﺃﺗﺎﺑﻚ" .----

)D
)E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﳉﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ

)A

ﰎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ًﻻ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ

)B

ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﰲ ﻏﻴﺎﺑﻪ

)C

ﻛﺎﻥ ﳛﺘﻞ ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

)D

ﺐ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻘ ٌ

)E

81.
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ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﻷﺗﺎﺑﻜﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ .----

ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻮﺭﻳﺚ ﺍﳌﻠﻚ .----

85.

ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ

)A

ﻛﺎﻥ ﺷﺎﺋﻌًﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺗﺎﺑﻜﺔ

)A

ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﺔ

)B

ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ

)B

)C

ﱂ ﻳﺰﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩًﺍ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ

)C

ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﲑ

)D

ﻣﻠﻐﻰ ﰲ ﺍﻟُﻨﻈُﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ

)D

ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺜﺎﺭ ﺟﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ

)E

ﺃﻣﺮ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺗﺎﺑﻜﺔ

)E

ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻐﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﻏﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ .----
ﻗﺼﺔ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ

86.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

)A

ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ

)B

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﻔﻮﻻﺫ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

)C

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ

)D

ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ

)E

ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ .----
ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ

)A

ﰎ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ

)B

ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ

)C

ﺗﻀﻢ ﺁﻻﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ

)D

ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺧﺮ ﳏﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ

)E

ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺎﺋﻴًﺎ ﲟﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﺳﻨﺔ
 ١٩٩٢ﻭﺳﺒﻘﺘﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.
ﻼ
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺘ ً
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳًﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻭﻟﻴﺼﺒﺢ ﰲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺑﻐﺮﺑﻴﻬﺎ ﻭﺷﺮﻗﻴﻬﺎ .ﻭﱂ ﺗﺘﻮﻟﺪ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻭﻻ ﻫﻲ ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﺪﺓ
ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﻻﺩﺓ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٥٠ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻭﺯﻳﺮ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﻔﻮﻻﺫ
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻻﻧﻀﻤﺎﻡ
ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻮﺍﻓﻘﺖ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ
ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺣﻘًﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
ﻭﺍﻟﻠﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﻔﻮﻻﺫ ﰲ ﺳﻨﺔ
 ١٩٥١ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳًﺎ
ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﳕﻂ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

87.
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ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ .----

ﻧﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ .----

90.

ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ

)A

ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ

)A

ﻋﺎﺭﺿﻮﺍ ﺇﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝ ﴰﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ

)B

ﺃﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﱂ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻗﺼﲑ

)B

ﺍﻗﺘﺮﺣﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﺎﺭﻳﺲ

)C

ﺃﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻳﺘﺮﻗﺐ ﺇﻧﻀﻤﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺇﱃ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ

)C

ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻭﻥ ﰲ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﺎ ًﻻ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ

)D

ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ

)D

ﺳﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

)E

ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻴﻮﻣًﺎ

)E

ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ .----

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻣﻨﺤﺘﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﻣﻌﻮﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ

)A

ﻛﺜﲑًﺍ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

)B

ﻟﻌﺒﺘﺎ ﺩﻭﺭًﺍ ﻫﺎﻣًﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ

)C

ﺍﻋﺘﺮﺿﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ

)D

ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

)E

88.

89.
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ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ؟
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

)A

ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﰲ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

)B

ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺳﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

)C

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﳏﻠﻴﺔ

)D

ﺳﺒﻞ ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ

)E

ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ .----
ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺳﺘﻨﺤﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ

)A

ﺃﻧﻪ ﻻﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻼﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﺣ ّﻖ ﻗﺪﺭﻩ

)B

ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻳﺰﻳّﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻒ

)C

ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻼﺕ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ

)D

ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻘﻞ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﻐﲑ ﺳﺒﺐ

)E

91.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺸﻐﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﺑﺎﻝ ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ،ﻓﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﰲ ﻓﻜﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺄﺳﻮﺭﻳﻦ
ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﻃﻨﻬﻢ .ﻭﻧﺎﺩﺭًﺍ ﻣﺎ ﲣﻠﻮ ﺻﺤﻒ ﻭﳎﻼﺕ
ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺪ ﺻﻔﺤﺎﺎ .ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺑﺬﻫﻮﻝ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻭﻩ ﻣﻦ
ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺐ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺑﺚ ﺍﻟﺮﻋﺐ
ﻭﺍﳋﻮﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺪﻭﺑﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ
ﻧﻔﻮﺱ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻻ ﳝﺤﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﻣﻦ .ﻭﺗﺮﺻﺪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺏ ،ﺃﺳﺮ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻷﺻﻐﺮ ،ﻓﺄﺻﻴﺐ ﺑﺎﻛﺘﺌﺎﺏ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺳﺮﻳﻊ
ﺍﻟﻐﻀﺐ ،ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﺍﻷﻛﻞ ،ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ،ﻳﻌﺎﱐ ﻧﻔﺴﻴًﺎ ﰲ
ﻛﻞ ﳊﻈﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺣﻠﺖ ﺑﺄﺏ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻷﺳﺮ ﺍﺑﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺙ ﻷﺳﺮﺗﻪ ﺃﻥ ﺃﺳﺮﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﰒ ﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﺑﻌﺪ
ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻼﺋﻞ ،ﻓﺂﺛﺮﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺑﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃُﺳﺮ ﺭﻓﺾ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻭﻓﺸﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﻛﻞ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺑﻦ
ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﳋﺮﻭﺝ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺑﻘﻰ ﺍﻷﺳﲑ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺘﻪ
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺑﻔﻘﺪ ﺷﻬﻴﺘﻪ ﻟﻸﻛﻞ ﻭﻗﻞ
ﻧﻮﻣﻪ ،ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻭﺗﻜﺎﺛﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺣﱴ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﻮﺭﻡ ﺳﺮﻃﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻧﻜﺮﻳﺎﺱ.

92.

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻥ .----

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ .----

95.

ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺳﻮﻑ ﳝﺤﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﻣﻦ

)A

ﺇﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺄﺳﻮﺭﻳﻦ ﻣﻔﻘﻮﺩﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎ

)A

ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﺒﺐ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻧﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ

)B

ﺇﻧﻪ ﻇﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ

)B

ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﱪﺭ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﳋﻮﻑ ﰲ
ﺍﺘﻤﻊ

)C

ﺇﻥ ﻛﻞ ﺃﺳﲑ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺿﻐﻂ ﺩﻣﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡ

)C

ﺇﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ

)D

ﺍﻷﺳﺮﻯ ،ﺗﻔﻀﻞ ﺃﺳﺮﻢ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻗﺪ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﺑﻮﺭﻡ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ

)D

ﺇﻥ ﻛﻞ ﺃﺳﲑ ﺗﻌﺘﻘﻞ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺰﻭ

93.

)E

)E

ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ .----

Diğer sayfaya geçiniz.
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ﺃﻧﻪ ﰎ ﲣﻠﻴﺔ ﺳﺒﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻋﻘﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺮﺽ ﻟﺪﻳﻬﻢ

)A

ﺃﻥ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻣﺎ ﺳﺮﻗﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ

)B

ﺃﻥ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻋﻨﺎﻢ
ﺣﺎﻻ

)C

ﺃﻥ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺪﻥ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ

)D

ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺼﻒ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺗﺴﻮﻳﺪﺍ

)E

94.

A
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 .ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻧﻪ .----
ﲤﺖ ﺩﺑﻠﺠﺔ ﻣﺴﻠﺴﻠﻲ ﻧﻮﺭ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ

)A

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺎ

)B

ﰎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

)C

ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﻠﺴﻠﲔ ﺗﺮﻛﻴﲔ ﻋﻞ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

)D

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺷﻌﱯ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ

)E

 .ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ .----
ﺃﻥ ﻣﻬﻨﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺮﻛﻲ ﻭﻫﻮ ﺷﺨﺺ
ﺳﻮﺭﻱ

)A

ﺃﻥ ﻣﻬﻨﺪ ﺍﺳﻢ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺮﻛﻲ ﰲ ﻧﺴﺨﺘﻪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

)B

ﺃﻥ ﻣﻬﻨﺪ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺍﳌﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺷﺨﺺ ﻋﺮﰊ
ﻭﻭﺳﻴﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

)C

ﺃﻥ ﻣﻬﻨﺪ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺮﻛﻲ ﻭﻫﻮ ﺳﻮﺭﻱ
ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ

)D

ﺃﻥ ﻣﻬﻨﺪ ،ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻫﻮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﺣﺪ
ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻣﺪﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ

)E

96.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.

ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ "ﻧﻮﺭ" ﻭ"ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ" ﺍﳌﺪﺑﻠﺠﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺎ ﳚﻠﺐ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﻣﻀﺤﻜﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﺃﻧﻪ "ﺃﻣﻞ" ،ﺭﻭﺕ ﺃﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻧﻮﺭ" ،ﻗﺎﺋﻠﺔ :ﰲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺮﻛﺖ
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻲ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﻠﺴﻞ ،ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺃﺳﺮﻋﺖ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﺷﺘﺒﻚ
ﲟﻼﺑﺴﻲ ﻓﺎﻧﺴﻜﺐ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ .ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻟﻮﺳﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ" :ﺃﰊ ﺃﺻﺒﺢ
ﺭﻭﻣﺎﻧﺴﻴًﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻣﻊ ﺃﻣﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻵﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ "ﺃﲪﺪ" ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ :ﻛﻨﺎ ﰲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﻭﺇﺫ ﲜﻮﺍﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﻳﺮﻥ ﺃﻏﻨﻴﺔ "ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ"" .ﺳﻌﻴﺪ" ﺗﺸﺎﺟﺮ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻧﻮﺭ" ﻭﺷﺨﺼﻴﺘﻪ "ﻣﻬﻨﺪ"،
ﻓﺬﻫﺐ ﻟﻴﺸﺘﻜﻲ ﳌﺪﻳﺮﻩ ،ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻨـﺰﻝ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻣﺰﺩﲪًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻓﺪ ﺗﺮﻛﻲ ،ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺇﻢ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻧﻮﺭ" .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﺇﱃ ﻣﻨـﺰﻟﻪ ﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻨﻪ ﺑﻨﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﳍﺎ ﺗﻨﻮﺭﺓ "َﻟﻤﻴﺲ" ﺇﺣﺪﻯ ﳒﻤﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺴﻞ ،ﰒ
ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻟﺘﺨﱪﻩ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﺘﻪ ﻓﺴﺨﺖ ﺧﻄﻮﺑﺘﻬﺎ ،ﻷﻥ ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﲰﻪ "ﻣﻬﻨﺪ" .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻴﺨﱪﻩ ﲟﺎ ﻛﺘﺒﻪ
ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﳌﺎﺫﺍ ﺃﻓﺘﺨﺮ ﺑﺄﱐ ﻋﺮﰊ ﺳﻮﺭﻱ؟"،
ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻻﺑﻦ ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ" :ﺃﻧﺎ ﺃﻓﺘﺨﺮ ﺑﺄﱐ ﻋﺮﰊ ﺳﻮﺭﻱ ﻷﻥ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻧﻮﺭ" ﻣﺪﺑﻠﺞ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻋﺼﺒﻴﺔ
ﺳﻌﻴﺪ ﺫﺭﻭﺎ ،ﻓﺒﺪﺃ ﻳﺼﺮﺥ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﻭﺍﺑﻨﻪ ،ﺣﱴ ﺭ ﱠﻥ ﺟﺮﺱ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻓﺬﻫﺐ ﻟﻴﻔﺘﺤﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﺷﺎﺑًﺎ ﻭﺳﻴﻤًﺎ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﻭﻳﻘﻮﻝ :ﻣﺴﺎﺀ ﺍﳋﲑ ﺃﻧﺎ
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﲰﻲ "ﻣﻬﻨﺪ"!.

97.
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻧﻪ .----

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻥ .----

100.

ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺃﺑﻮﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺸﺮﺍﺀ
ﺗﻨﻮﺭﺓ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ ﺗﻠﺒﺴﻪ "ﳌﻴﺲ"

)A

ﺃﻣﻞ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

)A

ﺗﺮﻥ ﺃﺟﺮﺍﺱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺑﻨﻐﻤﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﺗﺮﻛﻲ

)B

ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﺗﻄﺒﺦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻋﺎﺩﺓ
ﺧﻼﻝ ﺑﺚ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ

)B

ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﲞﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﺘﺒﻪ ﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﻴﺖ
ﰲ ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ

)C

ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳌﺘﻔﺮﺟﲔ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ
ﺃﻛﺜﺮ ﺭﻭﻣﺎﻧﺴﻴﺎ

ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺪﺑﻠﺠﺔ ﺍﳌﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ
ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

)D

ﻣﺸﺎﻫﺪﻱ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﺋﻼ ﺇﱃ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺫﺟﺔ

ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻄﻴﺐ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ "ﻣﻬﻨﺪ" ﻣﻮﻇﻔﺎ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

)E

ﺃﻣﻞ ﻫﻲ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺮﻗﺖ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮﺍﻕ
ﰲ ﻣﺴﻠﺴﻞ

)C

)D

)E

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ .----

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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98.

ﺇﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻓﺪ ﺍﳌﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﱂ ﻳﺒﻌﺚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ

)A

ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﺯﺍﺭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﻊ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﺗﺮﻛﻲ

)B

ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﺎﺳًﺎ ﻳﺴﺠﻠﻮﻥ ﻧﻐﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮﺍﳍﻢ

)C

ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺠﻠﻮﻥ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﳍﻢ

)D

ﺇﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﺪﻯ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺮﻛﻲ

)E

99.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS İlkbahar 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. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan
saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt,
hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına
yazılacak, bu adayların sınavları 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.
Sınav görevlileri 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.
9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
10. 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.
11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C.
Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını
yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile cevap
kâğıtları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
12. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS İlkbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
03 MAYIS 2009
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