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2020-YDT/AR ARAPÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

يستفيدواأنيمكنللناس----والنباتالحيواندنيا في
.حياتهمفيمنها

باب دفاتر عين

دروس لون

نَع ارَ ّ ميس----فيالحديقةبابالن َ .ال

شهر يوم عام

سنة أسبوع

فيالناس----لـمخصصةحديديةسكةأولافتتاح تم
.١٨٣٠سنةإنجلترا

ْل َ ُرب أكل

تابة ِ ِراءة

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

1.

A) B) C)

D) E)

2.

A) B) C)

D) E)

3.

A) B) C)

D) E)

نسان خرين،الناسعنبعيداالعيشيستطيعا ا
.الناسبينيربطالذي----هيالعائلةلذلك

ساس ا سود ا قلم

الجهة غرفة

نودنا يحارب دخارجفيُ ِ .الوطنعن----ال

ٌ دفا ٍ دفا ًا دفا

ُ دفا ِ دفا

أجلمنطويلةَمسافات----القديمفيالعلماءكان
.العلم

يعبدون يستريحون يشربون

يمشون يأكلون

4.

A) B) C)

D) E)

5.

A) B) C)

D) E)

6.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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ا ّ تبحث----القاهرةمدينةإلىالتركيةالطالبةوصلت ل
هرامعن .ا

استعملت كتبت أدركت

سلمت بدأت

ميذمنالكثير---- .المدرسيالرسوبمشكلةِمنالت

نعاني أعاني يعانيان

تعاني يعاني

7.

A) B) C)

D) E)

8.

A) B) C)

D) E)

ةإلىالمؤمن ---- الفرائضوأداءوالصومبالص
خرى .ا

ب َ َ َ ُشاهد َركب

َدخل َجلس

د(ص)الرسول أمر و ْا فيوالكتابةالقراءة----أ
ساجد َ .ال

يتعلموا يتعلمن يتعلمون

يتعلم تعلم

ُتحمل َضائيّةالمركبا ِال َ----التيالتجهيزا العلما
رضحولأبحاثهمفي .ا

يساعد تساعد يساعدن

يساعدون تساعدن

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

9.

A) B) C)

D) E)

10.

A) B) C)

D) E)

11.

A) B) C)

D) E)
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ُ ْ َ َ عهدفي  َ----اللّغاتَ .العربيةاللغةأتعل

كي في ن ِ

إلى مع

ّ ّغاَر أح .الكباريحترمون----ال

تي ال اللتان الذي

التي الذين

.يأكلهأنيستطيعالذيالطعام----طبيبهالمريضسأل

عن مع على

في بـ

ِل في َرنأوا سورياأبناءمنكبيرعددترك----ال
.وأوطانهمديارهمولبنان

ثة ث ِصف ْع ُ

ْف أ ْرين ِ ال

12.

A) B) C)

D) E)

13.

A) B) C)

D) E)

14.

A) B) C)

D) E)

15.

A) B) C)

D) E)
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وكانجدابطيئةالقديمةالعصورفيالنقلوسائلكانت
قدام(----16)مشيايسافرونالناس حاجاتهمحاملينا
يستعملونالناسبدأثم.رؤوسهمأوظهورهمعلى

.حاجاتهمنقلفيوالحميروالبغالكالجمالالحيوانات
نسانصنعمدة،بعد تأربعلها(----17)عرباتا عج

تسير(----18)الّسفينةذلكبعدَصنََعثم.محركدونتسير
نسانصنعثم.والنهرالبحرفيالماءعلى العصرفيا

كثير(----20)ذلكوبعد.بالمحركاتتعملُسفُنًا(----19)
والسفنوالقطاراتالسياراتمثلالنقلوسائلمن

.صغيرةقريةالعالمالوسائلهذهفجعلت.والطائرات

على في مع

إلى من

صغير صغيرة صغيران

صغيرون َ صغيري

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

16.

A) B) C)

D) E)

17.

A) B) C)

D) E)

 

اللذان تي ال الذين

الذي التي

 

الحار المرتفع القديم

الحديث ّئ الس

 

َ سا تخرج َر َ

َح َ أغلق

18.

A) B) C)

D) E)

19.

A) B) C)

D) E)

20.

A) B) C)

D) E)
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.التركيةاللغةتعليممقدمتهافيويأتي ----

ّم الفعالياتمنَكثيًراالجديدالمركزين

ّومتصوفشاعرأمرهيونس ترك

العباسيالعصرفيعاشمشهورطبيبسيناابن

الشركةمنالجديدالمهندسجاء

ّطبخت اا ً المطبخفيلذيذًاطعا

---- َ ِ جائزةعلىوحصلبمصرصغيرةقريةفيُو
.نوبل

وة سهلةالكريمالقرآنت

دباءأشهرِمنمحفوظنجيب العربا

زهرجامعة قديمةجامعةا

ْ صديقتهامعفرنساإلىفاطمةسافر

ُ ًااليومقرأ تركياعنِكتا

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

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

جهولباسهغذائهفيمنهايستفيدنه، ---- .وع

بالحافلةقريتهإلىصديقييذهب

ُ حمربالقلمالمنزليواجبيكتب ا

نسانلحياةجداًضروريةالنباتات ا

المعجمفيالكلماتمعانيوجدُت

ًاالعملمنالوالدرجع متع

نسانيستطيعوبواسطتها،---- شياءيرىأنا منا
.حوله

ذن ّعضوا نسانمه ِ

ّعضوالعين نسانمه ِل

ّسان ّعضوال نسانمه ِل

نف ّعضوا نسانمه ِ

َد ّعضوال نسانمه ِل

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)
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صدقاء إن ----.الذينهمالمخلصينا

المدرسةساحةفييلعبون

الجديدالبيتفييجلس

منشاهد ف ا

الهوائيةالدّراجةأركب

المدرسةإلىتذهب

----.فيتامينات،علىتحتويالفواكه

ُ ًاالموضوعهذافهم جي

وأنهاراجبافيهانجد

مي ْ مراضمنأجسامناَ ا

هازالحاسوب فيدِ ُ

أبيضالجديدةالسيارةلون

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

----.أصدقائه،علىحقلهالمريضالصديق

بتعادفعليهم مكانكلفيعنها

البيتفيلوحدهيتركوهأنعليهم

المناسبالوقتفيزيارتهفعليهم

المدرسيةبواجباتهيقومواأنعليهم

ّمأنيجبف ًامعهيتك أب

َمأن بعد ْ قاالثانوية،دراستهماأ َ ----.بالجامعة،اِْلتَ

ومهندسينأطباءوأصبحواالجامعةمنفتخرجوا

بلدهنليخدمنماهراتوطبيباتمهندساتفتخرجن

أساتذةوأصبحواالجامعةفيالدراسةتابعوا

ُ الدراسةإكمالبعدالثانويةشهادةعلىحصل

طبيبافأصبحالثانيوأمامهندسا،أحدهمافتخرج

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)
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نسانتعالىيحّب ُالذيا يتركهوعمله،يُتِْق
نسانيفعلأنالعملوإتقانناقصا، وهوجيّدًاعملها
صيتطلب خ مانةا فلوفيه،والحيلةالغشوتجنبوا
والمدرسحكمه،فيوالحاكمصنعتهفيالصانعأخلص

درسه،فيوالتلميذوظيفته،فيوالموّظفتعليمه،في
بأمانسعداءوعاشواوأعمالهمالناسأمورستقامت

م .وس

العمل؟إتقانيتطلب ماذا

والحيلةالغش

ناقصاالعملترك

العملأداءعدم

هتمامعدم بالوظيفةا

ص خ مانةا وا

 29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

ّ لماذا نسانيح عمله؟يتقنالذيا

أعمالهكليهملنه

اعملهيتركنه ً ناق

ًاعملهيفعلنه ّ ج

ّنه ِوظيفتهيهت

أمورهفيُخلصنه

ّمن نفهم ----.إذاتستقيمالناسأمورأنالن

ّر بنفسهمنّاواحدكلف

ّأتقن ّاواحدكلوأت عملهم

ّ ّاواحدكلغ تجارتهفيم

وتركناهاأعمالناأداءعنتكاسلنا

ّاواحدكليذهبلم عملهإلىم

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)
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يصطادالبحرشاطئعلىجالًساصيّاداخليلشاهد
منوأْخرجهاسمكة،صادكلّماالصيّادوكانسمكا،
الصيّادعملخليلاستغرب.البحرفيرماهاالماء،
:الصيّادأجابالبحر؟فيالسمكترميلماذا:وسأله
لكيالبحر،فيأرميهاصغيرة،سمكةأصيدعندما

سماكاِْصِطيادنكبيرةوهيمدّةبعدأصيدَها ا
.أجمعوالعالمبلدناعلىكبيرةأضرارلهالصغيرة

الصيّاد؟عملخليلاستغرب لماذا

البحرشاطئعلىجالساكاننه

رنبليصطادجاءنه ا

البحرفيالسمكيرميكاننه

طيورايصطادكاننه

ّفينةإلىينظركاننه ال

 32. - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

32.

A)

B)

C)

D)

E)

سماكيرميالصيّادكان لماذا يصطادهاالتيالصغيرةا
البحر؟في

َلكي أخرىمرةإليهتعو

كبيرةوهيمدةبعديصيدَهالكي

هالكي َ الماءمنيخر

ياديريدكاننه ِ ْ السمكاِ

السمكأكليحبكاننه

؟حسبصحيحةالتاليةالعباراتمنعبارة أي ّ الن

ياديريدالصيّادكان ِ ْ .السمكاِ

.جلوسهسببعنالصيّادخليلسأل

يادالبحرإلىالصيّاديأتلم ِ ْ ِ .ل

.غريباالصيّادعملخليلوجد

سماكيرميخليلكان .البحرفيا

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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ْطيَهأنمنهوطلبجيرانه،أحدُجحاإلىجاء حمارهيُ
جحافاعتذرأخيه،لزيارةالمجاورةالقريةإلىبهليذهب
سمعحديثهوأثناء.البيتفيليسنهالحمار،بغياب
يااتّق:لهوقالالبيتداخلمنالحمارصوَتالجاُر
فيليسأنهتَدّعيوأنتحمارك،صوتهذاأليس.ُجحا

الحمار؟وتصدّقتُكذّبني،سبحان:ُجحاقالالبيت؟

ن الحمار؟صوتجاءأينِ

المدرسةمن

المدينةمن

السوقمن

البيتمن

البحرمن

حا؟كذبانكشف كيف ُ

ممن ُجحازوجةك

الحمارصوتمن

الجاراعتذارمن

المجاورةالقريةمن

الحمارعيونمن

 35. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

؟حسبصحيحالتاليةالعباراتمن أي ّ الن

حاأعطى مارهُ .سعيدوهوِجارهِ

ّق مالجارص حاك ُلولَمُ .الحمارعنشيئالهَ

حامنالجارطلب .حمارهيعطيهأنُ

ْ .الحمارصوتالجاريسمعلَ

.الحمارإلىتحتاجزوجتيلجارهُجحاقال

37.

A)

B)

C)

D)

E)
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صعبة،فرآهاالرياضيات،مسائلبعضيحّلماِجدكان
قربماِجدجلس.البيتمنوخرججانباكتابهفألقى

قمح،حبّةتحملصغيرة،نملةفشاهديستريح،صخرة
مناقتربتوكلّما.الصخرةتلكبهاتتسلّقأنوتحاول
رض،علىسقطتنهايتها ّا الصخرةتسلِّقإلىتعودث

ّر.النملةنجحْتوأخيراجديد،من أمرفيماِجدففَ
فنجحت،النملةهذهحاولْتلقد.نفسهفيوقالالنملة،
ُرفلماذا أخرى؟مّرةأَُكّرِ

دألقى لماذا ِ البيت؟منوخرجكتابهما

الحديقةفييستريحأنأرادنه

قمححبةتحملنملةرأىنه

صديقهيرىأنأرادنه

القهوةيشربأنأرادنه

صعبةالرياضياتأسئلةوجدنه

 38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

داستفاد ماذا ِ النملة؟قصةمنما

ّةتحملأنمنتتمكنلمالنملة .القمحح

ن .النهايةفيينجحعملهفييداومَ

.فاشيكونالرياضياتمسائلحليريدالذي

د ِ رضعلىسقطما .النهايةمناقتربكلّماا

.صعبةنهاالرياضياتمسائلحّليمكن

ّمن نستنتج الصخرةتسلقمنتمكنتالنملةأنالن
.----

ولىمحاولتهافيالصخرةتسلقتنها ا

جداعاليةتكنلمالصخرةن

ّةتركتنها ّقتالقمحح لوحدهاوتس

نها استمرت في عملها ولم تنقطع

دمناقتربتنها ِ ما

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)
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بسالعيديومفيالناسيلبس ويذهبونوجديدةنظيفةم
ةلتأديةالباكرالصباحفي بعضهميسلّمثم.العيدص

وبعد“.بخيروأنتمعامكل”:ويقولونبعض،على
قاربيزورونالمسجدمنخروجهم صدقاءا .وا

.مسرورينفرحينالعيديومفيالجميعويكون

بس ----.العيديومفيالناسم

وممزقةقديمة

وجديدةملونة

وجميلةطويلة

وجديدةنظيفة

    قديمة ونظيفة

ة بعد ----.الص

بسالناسيلبس قديمةم

بعضهمعلىالناسيسلّم

المسجدإلىالناسيذهب

العيدحلوياتالناسيأكل

ةالناسيؤدي مبكراالص

 41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

41.

A)

B)

C)

D)

E)

42.

A)

B)

C)

D)

E)

----.العيديومفيالناسأنالقطعةمن نفهم

بسلشراءالسوقإلىيذهبون جديدةم

ةالمسجدفييبقون المساءحتىللص

قاربيزورون فرحينسعداءويكونونا

بسهميهتمون صدقاءيزورونوبم ا

ةحضروانهمبعضهميشكرون مبكراالص

43.

A)

B)

C)

D)

E)
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: کلثوم
دعيدغدا– .لهاأشتريماذاأعرفوصديقتي،مي

:زينب
ِيجب– ِتحبهالذيماتفّكريأنعلي .أوصديقت

:کلثوم
–----

:زينب
.مشهورِلكاتِبكتابالهااشتريإذن،–

.الطبختحبهي

.السلةكرةتحبهي

.السفرتحبهي

.السباحةتحبهي

.القراءةتحبهي

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

44.

A)

B)

C)

D)

E)

: عادل
.أبييامؤسفحادثاليوموقعلقد–

:الوالد
عادل؟ياهووما–

:عادل
–----

:الوالد
ازديادفيوهيعادل،ياكثيرةالطرقحوادثإن–

.مستمر

.الدراسيالفصلدروسأحدفيصديقينجح

.جدامريضاكاننهالمستشفىإلىصديقينُقل

.المدرسةإلىتنقلناالتيبالسيارةصديقييلحقلم

ٌصديقيصدمت .الطريقعبوريحاولوهوسيار

بأحدسقط .المستشفىإلىونُقلالصفنافذةمنالط

45.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.12
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: سعيد
صدقاءمعسنذهب– .الجبالإلىرحلةفيا

:حسن
الرحلة؟هذهفيأشارككمأنأستطيعهل–

:سعيد
–----

:حسن
َن،– حتياجاتبتجهيزسأبدأإ زمةا .الرحلةفيال

صدقاءكلدعوةنستطيعلن .جداكبيرفالعددا

وستكونالرحلةإلىالذاهبينمنأحداتعرفأنت
.هناكوحيدا

كانكلناصديقفأنتطبعا، ْ ِإ .ُشاركناأنو

أسرتك؟معالجبالبينرحلةإلىتذهبأنتريدومتى

فكرةالجبالإلىالذهابوفكرةهناكجداباردالجو
.للغايةسيئة

46.

A)

B)

C)

D)

E)

: المعلمة
فراغك؟أوقاتفيسميحةياتفعلينماذا–

:سميحة
–----

:المعلمة
تفضلين؟والموسيقىالكتبمننوعأي–

:سميحة
.الشعبيةوالموسيقىالبوليسيةالكتبأحب–

ستماعالقراءةأحب أوقاتفيالموسيقىإلىوا
.الفراغ

.والسباحةبالتنزهالفراغأوقاتأقضي

.الفراغأوقاتفيالجبالوتسلقالخيلركوبأحب

.كثيراالنومأحبفأناشيءبأيأقوم

مومشاهدةالرياضةممارسةأحب ف .ا

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.13
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: سلوى
العطلة؟فيستذهبينأينإلى–

:مروة
.البحرشاطئإلىأسرتيمعسأذهب–

:سلوى
السباحة؟تعرفينوهل–

:مروة
–----

.أيضاوالمشيمفيدةالرياضاتكل

سبوعفيمّرةالقدمكرةألعب .ا

.بالسيارةإإليهنذهبوبيتناعنبعيدالشاطئ

.صيفكلالبحرشاطئإلىنذهبفنحننعم،

ّراجةُركوبيحبونالناسنعم، .البحرشاطئعلىال

48.

A)

B)

C)

D)

E)

عميدانالفضاء ِ نسانيعرفوا .نهايتها

نسانيدريواسعمجالالفضاء .آخرها

. لمكانالفضاء ّ نسانفيهيتج يريدعندماا

نسانيمكن .الفضاءعنشيئايعرفأنل

.وحدودهالفضاءمعنىيعرفإنسانكل

نسانسيصلربما .مايوماالفضاءنهايةإلىا

ّيلدروسك إهمالك َلإلىُؤ َ .ال

َعندما .فشلكنسبةزادتبدراستكاهتمم

نسانعلى .دائمادروسهيهملأنا

همال .النجاحأسبابمنسببا

ّببدروسكاهتمامكعدم .نجاحكعدميس

.النجاحطريقهوالدروسإهمال

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

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.14
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.البيئةعلىالحفاظفيعظيمةأهميةالشمسية للطاقة

.الشمسيةالطاقةومنهاالطاقاتأنواعمنالعديدهناك

.منهاالكهرباءعلىللحصولأهميةالشمسيةللطاقة

.البيئةعلىالمحافظةفيجدامهمةالشمسيةالطاقة

ةالشمسيةالطاقة ّ نسانلصحةجدامض .ا

.للبيئةفائدةلهليسمصدرالشمسيةالطاقة

صناعةزالتماالدائم،التقنيالتطورمنالرغم على
اد ّ .مستمّرةالتقليديةالس

صناعة السجاد التقليدية من الصناعات الرائجة في كل
وسط. د الشرق ا ب

.التقنيالتطورمعالتقليديةالسجادصناعةانتهت

يدويايصنعهمنتجدأنعليكفخمسجادعلىللحصول
.غالوهذا

ّالصناعة،فيالتقدمرغم .التقليديالسجادإنتاجيستم

بصناعةالخاصةالقطاعاتبعضتدعمالناميةالبلدان
.السجاد

51.

A)

B)

C)

D)

E)

52.

A)

B)

C)

D)

E)

.حمراءإشارةكلعندالتوقفسائقكل على

شارةعندالوقوف يسوقمنكلعلىواجبالحمراءا
ت .فقطالحاف

مواقفكلأماميتوقفأنسائقكلعلىيجب
ت .الحاف

شاراتعنديقفواأنمنللسائقينبد .الحمراءا

كثيراتنتظرفممنوعالسريعةالطرقفيالوقوف
شاراتعند .ا

نتظار المشاةعلىواجبالمرورإشاراتعندا
.والركاب

53.

A)

B)

C)

D)

E)
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----:لهفتقولالطب،كليةفيأخيكابن تخرج

!مبارك

!خيرعلىتصبح

!فقيرأنت

!سعيدةسنة

!الخيرصباح

----:خيكفتقولالبيت،فيجداجائع  أنت

.الغداءبعدالكهرباءفاتورةسأدفع

أيضا؟جائعأنتهلالمعكرونةسأطبخ

منشتريأنيجب ق .المكتبةمنوالكتبا

طباقاغسل .المطبخفيا

التلفاز؟فيالقدمكرةمباراةتوجدهل

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

54.

A)

B)

C)

D)

E)

55.

A)

B)

C)

D)

E)

----:نقولالطيران،دراسةيوسفأنهى إذا

.الشركةمنيوسفخرج

.العربيةيوسفتعلم

ج ّ .طبيبايوسفتخ

ج ّ .طيارايوسفتخ

.الثانويةيوسفأنهى

َ ----:لهفتقولالمستشفى،فيالمريضصديقك زر

الدراجة؟أعجبتكهل

!علَتقلق

!شفاك

!حلوةسنة

ا ً !َعي

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)
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َ ميذكتعليموتريدابتدائيةمدرسةفيمعلم أن ت
.منهوالحدالتلوثمنالبيئةعلىالحفاظ
----:لهمفتقول

الوسينظفهالصباحهذافيالصفتنظيفتملقد ّ الع
.يومكل

السياراتركوبطريقعنالهواءتلوثمنالحدعلينا
تمنبد .الحاف

رضعلىالنفاياتبرمييقومالجميع أنحاءكلفيا
كذلك؟أليسالعالم،

وعليناسنةإلىسنةمنالبيئيالتلوثانتشاريزداد
.البلدهذامغادرة

رضعلىالنفاياتنرميأعلينايجب منونحذّرا
.بهذايقوم

58.

A)

B)

C)

D)

E)

خاليةنظيفةبيئاتفييعيشونالماضيفيالناس كان
مراضمن مإ----التلوثعنالناتجةا الرأسآ

ت نأما.البردونز مراضكثرتفقدا عنالناتجةا
.التلوث

المستشفياتفيالمرضىوكثر

جداجديدةأمراضافعرفوا

مراضفانتشرت وبئةا وا

مراضمنيعانونوكانوا ا

َ َو َ أخيراالجوفيالهواءفَ

كلعنأهميةتقلللجسممهمةوظيفةللنوم إن ا
بصورةالجسمأعضاءتعملحتى----والشرب،

نسانويحتاج.طبيعية تناسبكافيةنومساعاتإلىا
بارمنأكثرللنوميحتاجفالطفل.عمره ِ .ال

.يوميةبصورةإنسانكلإليهيحتاج

طفالإليهيحتاج .فقطا

.جداطويلةساعاتالطفليلعب

.النهارفيخفيفًاالضوءيكونأنيجب

ُبقراءةيجب ُ .النومقبلال

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

59.

A)

B)

C)

D)

E)

60.

A)

B)

C)

D)

E)
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قلعلىالماءمنأكواب٨شربإن بيومياا يَُر
فضلهووالماء----أجسادنا والجفافمنللوقايةا

.منهأفضلبديليوجد

.الجفافمشكلةمنويحمينا

.العصيرنشربأنيجبولذلك

.السباحةيحبونالناسكلن

.اللحمبدونالطعامنطبخأنيمكنو

.الطعامتأكلأنفيمكنالماءتحبكنتإن

نسان خرينبحاجةدائما ا نشرعليهويجب----.ل
مالمحبة منالحقيقيفالهدف.مكانكلفيوالس
معًاونعيشالكون،نعمرأنهونَعيشهاالتيالحياة
مبأمان .وس

. خرينمعيتعاون ا

. دهالعيشيستطيع ْ َ ِل

. ّر بنفسهسوىُف

. أصدقائهسائريهمه

. التسامحيعرف

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)

أميرفحزنَبيح؛المنظرأنفشاهدالنافذةمنأمير نظر
فيشجرةنزرع:لهفقالأباهوسأل----ُفّكروجلس

المكانأصبحفترةوبعدشجرة،أميرفزرعالمكان،هذا
.جمي

ُغيّر المنظر القبيح، كيف 

شجاريزرعكيف البيت،فيا

أصدقائه،معيلعبكيف

النافذة،أماميجلسكيف

يوم،كلالشارعيَعبركيف

63.

A)

B)

C)

D)

E)
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مختلفة،مناطقفييعيشالذيالصيّاد،الفهد يُْعتبر
.َرّيحيوانأسرع

Kara hayvanlarının en hızlısı olan çita, değişik
bölgelerde yaşar.

Değişik özelliklere sahip olan çita, en hızlı kara
hayvanıdır.

Değişik bölgelerde yaşayan avcı çita, en hızlı kara
hayvanı kabul edilir.

En hızlı kara hayvanı kabul edilen çitanın değişik
renkleri vardır.

Çita, çok hızlı koşan ve değişik iklimlerde yaşayabilen
bir hayvandır.

ّمرتبطة الصحة ونشربها،نأكلهاالتيالغذائيةبالموا
ْعليناولذلك ّأ .ونشربنأكلبمانهت

Sağlık önemlidir ama düzenli uyumak da en az onun
kadar önemli olan bir unsurdur.

Sağlık her şeyle ilişkilidir özellikle de spor yapmak
sağlık için çok büyük bir önem arz etmektedir.

Sağlığımız bozulduğunda doktora gitmeli ve doktorun
verdiği ilaçları düzenli bir şekilde kullanmalıyız.

Sağlık, yediğimiz içtiğimiz gıda maddeleriyle
bağlantılıdır bu yüzden yiyip içtiğimiz şeylere dikkat
etmeliyiz.

Sağlık ve boş vakit, pek çoğumuzun gerekli önemi
vermediği en önemli hazinelerdendir.

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

64.

A)

B)

C)

D)

E)

65.

A)

B)

C)

D)

E)

بوينبتحذيرالتركيالنفسيالمتخصص قام منا
طفالإدمانخطورة جهزةعلىا التكنولوجيةا
.الحديثة

Ebeveynlere, çocuklarının modern teknolojik aletlere
karşı bağımlılıklarına yönelik uyarılarda bulunanlar
Türk psikologlardır.

Türk psikologlar, ebeveynlerin ve çocuklarının modern
teknolojik aletlere karşı tutumlarına yönelik araştırma
yapıyor.

Türk psikoloğun ebeveynlere yaptığı uyarılar
çocuklarının modern teknolojik aletlere karşı
bağımlılıklarıyla ilgilidir.

Ebeveynler Türk psikologlardan, çocuklarının modern
teknolojik aletlere karşı bağımlılıklarına yönelik
uyarılarda bulunmalarını bekliyor.

Türk psikolog, ebeveynlere çocukların modern
teknolojik aletlere karşı bağımlılıklarına yönelik
uyarılarda bulundu.

ّر ّمالصخورطبقاتأنالعلماءيف ئلتُقَ تاريخعلىد
رض .ا

Bilim insanları, kaya katmanlarının yeryüzü tarihine
ışık tutabileceğini ifade ediyor.

Bilim insanları, yeryüzünün tarihini aydınlatabilecek
kaya katmanları bulduklarını belirtiyor.

Bilim insanları, yeryüzünün tarihini kaya katmanlarına
bakarak öğrenebileceğimizi söylüyor.

Bilim insanları, kaya katmanlarının yeryüzünün tarihine
ilişkin kanıtlar sunduğunu düşünüyor.

Bilim insanları, yeryüzünün tarihiyle ilgili verilere kaya
katmanlarından ulaşılabileceğine inanıyor.

66.

A)

B)

C)

D)

E)

67.

A)

B)

C)

D)

E)
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تمعهيحملوالدهسعيدرأىعندما ومشروباتمأكو
.مسرعاإليهوذهبالبابفتح

Sait, babasının yiyecek ve içecek getirdiğini görünce
kapıyı açıp süratle ona doğru gitti.

Babamı görünce mutlu oluyorum çünkü bana sürekli
yiyecek ve içecek getiriyor.

Dün babamın eve geldiğini görmeyince yemeden
içmeden kesilip kapılarda bekledim.

Sait ile babası yiyecek ve içecek taşımak için kapıyı
açık bırakıp gittiler.

Sait’in, babasıyla birlikte yiyecek ve içecek taşıdığını
görünce dışarı çıkıp onlara yardıma koştum.

جميل،بيتفيأسرتهامعتسكنذكية،طفلة شيماء
ّ .كثيراالرسموتح

Şeyma, resim sevgisini, beraber oturduğu ailesine
borçlu olan zeki bir kız çocuğudur.

Şeyma, ailesiyle birlikte güzel bir evde oturan ve resim
yapmayı çok seven zeki bir kız çocuğudur.

Şeyma’nın Zekiye adında bir kız çocuğu vardır ve
beraber resim yaparak vakit geçirirler.

Resim sevgisi, Şeyma’nın küçüklüğünden beri içinde
yaşattığı çok büyük bir arzudur.

Şeyma’nın resim tutkusu, zeki bir kız çocuğu
olmasından ve ailesiyle birlikte oturmasından
kaynaklanmaktadır.

68.

A)

B)

C)

D)

E)

69.

A)

B)

C)

D)

E)

 Bitki çayı ve maden suyu gibi içeceklerin çok
tüketilmesi dişlerin çürümesine neden olabilir.

سنانخلعإلىيؤديما المشروباتاحتساءهوا
.الفواكهبنكهةالشايمثلالحامضية

الباردالشايمثلكثيراالغازيةالمشروباتشربإن
سنانتآكلإلىيؤديقدالمعدنية،والمياه .ا

الفواكهبنكهةالشايمثلالحامضيةالمشروباتإن
سنانخلعإلىتسببقدالنكهات،ذاتوالمياه .ا

كإن والمياهالعشبشايمثلكثيراالمشروباتاسته
سنانتسوسإلىيؤديقدالمعدنية، .ا

الساخنالشايمثلالحامضيةالمشروباتاحتساءإن
سنانتآكلإلىيؤديقدالنكهات،ذاتوالمياه .ا

 Kahve içme âdeti, kutsal mekânları ziyaret eden
hacılar aracılığıyla Şam’a girmiştir.

الحجاجعودةبعددمشقفيالقهوةُربعادةُبدأت
ماكنمن .المقدسةا

الحجاجطريقعندمشقإلىدخلتالقهوةُربعادةُ
ماكنيزورونالذين .المقدسةا

ماكنيزورونالذينالحجاجعادةً يشربونالمقدسةا
.الدمشقيةالقهوة

ماكنيزورونالذينالحجاج دمشقفيالمقدسةا
.عادةًالقهوةيشربون

منيحضرونالذينالحجاجعاداتمنالقهوةُرب
ماكنإلىدمشق .المقدسةا

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

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Arkeologlar, Afrika’nın güneyinde küçük bir kaya
üzerine 7300 yıl önce çizilmiş bir resim buldular.

ثاريوناكتشفهاالتيالصورة قدأفريقياجنوبفيا
.سنة٧٣٠٠قبلصغيرةصخرةعلىُرسمت

ثاريونوجد أفريقياجنوبفيمرسومةصورةأقدما
.سنة٧٣٠٠قبلماإلىيعودتاريخهاأنالظنويغلب

ثاريون،بحث رسمةأولعنأفريقيا،جنوبفيا
.سنة٧٣٠٠قبلصغيرةصخرةعلى

ثارعلماءوجد تعتبرقديمةصورةأفريقياجنوبفيا
ولى .سنة٧٣٠٠قبلنوعهامنا

ثاريونوجد َتصورةأفريقياجنوبفيا قبلُرِس
.صغيرةصخرةعلىسنة٧٣٠٠

 İnsanlar yüzyıllar boyunca taşları oyarak yer altında
şehirler inşa etmişlerdir.

فمنذ .المدنتحتالحجارةينحتونالناسبدأالسنينآ

رضتحتمدناالناسبنىالقرون،منذ بنحتا
.الحجارة

تحتمنحوتةكانتالتيبالحجارةمدناالناسوجد
رض .ا

َع مئاتمنذالقديمةالمدنتحتالحجارةالناسَ
.السنين

ًاالناسأنشأالسنواتلمئات رضعلىبيو منا
.الحجارة

72.

A)

B)

C)

D)

E)

73.

A)

B)

C)

D)

E)

 Birleşmiş Milletlere göre dünyada en yaygın olan
diller Çince, İspanyolca ve İngilizcedir.

كثراللغاتإن اا ً ًالعالمفيانتشا مموفقا المتحدةل
سبانيةالصينيةهي نجليزيةوا .وا

كثراللغاتإن ًانتشاًراا سبانيةهيللدراساتوفقا ا
نجليزية ضافةوا .الصينيةإلىبا

كثراللغاتإن ًالعالمفيتأثيًراا تحادوفقا وروبيل ا
سبانيةالصينيةهي نجليزيةوا .وا

ّاللغاتإن ق اا ً ًالعالمفيانتشا لتقديراتوفقا
يات سبانيةالصينيةهيالمتحدةالو نجليزيةوا .وا

ّاللغاتإن ق ًالعالمفيصعوبةًا مموفقا المتحدةل
سبانيةالصينيةهي نجليزيةوا .وا

 Müdür, bir öğrenci hariç bütün öğrencilerle görüştü.

بكلالمديرقابل .طالباإالط

.مدرسةغيرالمدرساتكلالمديرةقابلت

.جميعهمالمهندسينالمديرةقابلت

ّفقابل .مدرساإالمدرسينكلالمو

ّالمعلماتالمديرقابل .كله

74.

A)

B)

C)

D)

E)

75.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.21
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(I)قديمةمدينةدمشقسورياعاصمة.(II)”منآتأنا
ّالشاعرأقوالأشهرِمنهذا(III)“.المستقبل السور
أدونيس،لفهممفتاحاالعبارةهذهوتمثل(IV).أدونيس

(V)كثيرةوقصائدأشعاروله.
I II III IV V

( I)اللغة،ألفاظعلىتحتويُكتُبهيالمعاجم(II)

(III)قسما،وعشرينثمانيةإلىمقسمةالعربيةوالمعاجم

ولنوعان،وهي وتحتوي(IV)الكلمات،بأوائليأخذا
ت َ ت،منكثيرعلىالَم يأخذوالثاني (V)المقا

.الكلماتبأواخر
I II III IV V

(I)رمضانشهرفينصومنحن.(II)الصوميبدأ
مساك فطاروينتهيبا عيديأتيرمضانبعد(III).با

ولاليومفي(IV).الفطر المسلمونيصليالعيدمنا
ة .جديدةسيارةأبيواشترى(V).العيدص

I II III IV V

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

76.

A) B) C) D) E)

77.

A) B) C) D) E)

78.

A) B) C) D) E)

( I)ّعادةنشعرنشاطهيالهواية وعادة(II)أدائه،عندبال
للهاوقتتخصيصيتم المهندسيعمل(III)اليوم،خ
الشخص،رغبةمنالهوايةوتنبع(IV).أجنبيةشركةفي

(V)لهاويخصصممارستهايحبهوايةشخصولكل
.معيناوقتا

I II III IV V

( I)جميلةمدينةإسطنبول.(II)وخضرواتفواكهاشترينا
تاريخيةمساجدإسطنبولفييوجد(III).السوقمن

.دائماإسطنبولمدينةالسائحونويزور(IV).كثيرة
(V)سياحيةمدينةإسطنبولولذلك.

I II III IV V

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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YKS 3. OTURUM YABANCI DİL TESTİ (YDT)
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ARAPÇA TESTİ

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

10.   A
11.   B
12.   A
13.   E
14.   A
15.   E
16.   A
17.   B
18.   E
19.   D
20.   C
21.   A
22.   B
23.   C
24.   B
25.   A
26.   C
27.   C
28.   E
29.   E
30.   C
31.   B
32.   C
33.   B
34.   D
35.   D
36.   B
37.   C
38.   E
39.   B
40.   D
41.   D
42.   B
43.   C
44.   E
45.   D
46.   C
47.   A

ARAPÇA TESTİ

48.   D
49.   A
50.   D
51.   C
52.   D
53.   C
54.   A
55.   B
56.   D
57.   C
58.   E
59.   D
60.   A
61.   A
62.   B
63.   A
64.   C
65.   D
66.   E
67.   D
68.   A
69.   B
70.   D
71.   B
72.   E
73.   B
74.   A
75.   A
76.   A
77.   D
78.   E
79.   C
80.   B




