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

الجزائر،   .1 من  اسمه    ------صديقي  معلّم، 
 . خليل

A)  هم 
B)  أنا 
C)  أنت 
D)  هو 
E)  هي 

 . خديجة، هي ربّة بيت  ------هذه عّمتي،  .2

A)  هو 
B) هذا 
C) اسمه 
D) اسمي 
E) اسمها 

 . في الجامعة   ------ دخال .3

A)  طالب 
B)  طالبة 
C)  طاولة 
D)  طالبات 
E)  طالّب 

 . ------ في صفّي .4

A)  دّكان 
B)  سوق 
C)  بيوت 
D)  سرير 
E)  سبورة 

 اللّغة العربيّة اآلن. ------أنا  .5

A) أنظر 
B)  أذهب 
C) لّم عأت 
D)  تقرأ 
E)  تكتبين 

  ذلك الّرجل؟ هل تعرفه؟  ------ - .6

 . نعم، هو أحمد، والد صديقي  -

A) ما 
B)  من 
C)  كيف 
D) ماذا 
E)  على 

7. - ------ 

 نعم، هذا صديقي.  -

A)  من هذا الّطالب؟ 
B)  صديقك؟ هل هذا 
C)  أين صديقك هذا؟ 
D)  كيف هذا الّصديق؟ 
E)  هل هذا صديقك محّمد؟ 

في    ------ .8 يوٍم  كّل  صباًحا  الّرياضة  خالٌد 
 . الحديقة

A)  لعب 
B)  يمشي 
C) مارس 
D)  يمارس 
E)  تمارس 

-صباًحا    امنةالث  ------عمل شيماء في البنك  ت .9
 . هرالثالثة بعد الظ -----

A)  إلى  -بـ 
B)  إلى  -في 
C)  على   -من 
D)  حتّى  -من 
E)   حتى  -على 

كتب متنّوعة ومختلفة،    ------الجامعة  مكتبة   .10
وفيها قاعات كبيرٍة ورفوٍف عديدة إضافة إلى  

 طاوالت وحواسيب. 

A)  تتكّون إلى 
B)  تحتوي في 
C)  تحتوي على 
D)  تتألف على 
E)  تتكون في 

من األدوات التي يستخدمها الّطبيب في    ------ .11
 عمله عندما يفحص المريض. 

A)  مكبّر الّصوت 
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B)  السّكين 
C)  المكنسة 
D) المرآة 
E)  السّماعة 

تعلم اللغة  يقولون إّن المختّصون بتعليم اللغات  .12
 . تعلم اللغات األخرى ------العربية 

A)  أجمل على 
B)  أصعب من 
C)  أسهل في 
D)  جميل من 
E)  صعب على 

والقلق   .13 بالتّوتر  إلى    ------أشعر  أذهب 
 االمتحان. 

A)  كما أني 
B)  بسبب ذلك 
C)  معظم األحيان 
D)  خاصة عندما 
E)  إضافة إلى 

أتكلّم   .14 أن  المطعم    ------أريد    ------صاحب 
 . الخدمة هنا سيّئةٌ، والّطعام ليس لذيذًا

A)  في  -لـ 
B)  إلى  -بـ 
C)  بل   -إلى 
D)  ل   -حول 
E)  ألنّ  -مع 

بالثّلج والجلوس قرب    ------األمطار   .15 واللّعب 
 . يكون عادة في فصل الشتاء  ------

A)  التلفاز  -القوية 
B)  الّشرفة  -الشديدة 
C)  المدفأة -الغزيرة 
D)  المكيّف  -الخفيف 
E)  الموقد  -الكثيف 

رجل   .16 شعره،  ------سامر  يسّرح  دائًما  فهو  ؛ 
 كثيًرا.  ------ويكوي مالبسه، ويهتم بـ

A)  شكله  -غني 
B) مظهره  -أنيق 
C)  منظره   -نظيف 

D)  صّحته  -رقيق 
E)  أفكاره  -جميل 

ما .17 التي  الثّروات  من  الكثير  هناك  بالدنا   في 
 . في باطن األرض   ------زال معظمها 

A)  كامنًا 
B)  غامًضا 
C)  واضًحا 
D)  مكشوفًا 
E)  مضغوًطا 

  ------  ؛ كثيرةٌ مقّومات السعادة في مجتمعاتنا   .18
جيّدٍ  عمٍل  على  امرأٍة    ،الحصول  من  والّزواج 

 . وإنجاب األوالد  ، مناسبةٍ 

A) جميعًا  فيها 
B)  على رأسها 
C)  في أساسها 
D)  في جميعها 
E)  عن أولها 

للد   .19 الحقيقيّة  القّوة  الوقت  أصبحت  هذا  في  ول 
لم يعد الّسالح أو  ف  ،االقتصاد  ------أوال  تعتمد  
 لقوى الد ول.  وحيد ال معيار ال ------القّوة 

A)   الثقافية  -على 
B)  القتصادية  -في 
C)   العسكريّة  -على 
D)  السياسية  -عن 
E)  اإلقليمية  -في 

-----كانت اللجنة تريد أن تكون لها الواجهة،   .20
 التي تحرك الخيوط من ورائها.  -

A)  فيصبح هو 
B) ا ليكونا هم 
C)  وتبقى هي 
D)  وترّد هي 
E)  فتعمل هي 

الوالدين   .21 أن  الدراسات  حياة    ------تؤّكد  في 
 . اا أو سلبي  أبنائهم، وقد يكون ذلك إيجابي  

A) ا لهما دور 
B)  دور لها 
C)  لهما أثر 
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D) ا أثر اله 
E)  حق ذو 

مروري   .22 حادث  بعد    ------وقع  مواطن  بحياة 
بسبب   به  النظام  دوريات حفظ  إحدى  اصطدام 

 . سكب الزيت على الشارع بمنطقة المنصور 

A)  فقد 
B) أدى 
C)  تسبب 
D)  توفي 
E)  أودى 

العالم،  .23 قيمة مشتركة بين شعوب  "الحضارة" 
منهم   صنع    ،------لكل  في  شركاء  إننا  بل 

 .حضارة العالم المعاصرة

A)  إسهام فيها 
B)  ارتياع منها 
C)  انحصار فيها 
D)  إمضاء عليها 
E)  إزالة عنها 

  من   نوى  ------  وحالت  المنية   باغتته  .24
 . مشاريع 

A) ما  دون 
B)  أن  بعد 
C) أن  قبل 
D) أن  من 
E)  فيما 

المنظمة   .25 له    ------عن  أعربت  تتعرض  لما 
والتراثية   الحضارية  والمعالم  األثرية  المواقع 

---على امتداد سوريا من أضرار وتلف جراء  
 . المواجهات المسلحة منذ سنة ---

A)  تمرد   -حزنها 
B)   جريان  -رغبتها 
C)   استفحال  -اضطرابها 
D) تبلور  - انزعاجها 
E)  تفاقم  -قلقها 

26. - 40. sorularda, verilen cümleyi 
uygun şekilde tamamlayan ifadeyi 
bulunuz. 

 . ------ أتناول في اليوم ثالث وجباتٍ  .26

A) هي الفطور والغداء والمساء 
B) هو الصباح والفطور والعشاء 
C) هي الفطور والغداء والعشاء 
D)  هو الّصباح والغداء والعشاء 
E)  الصباح والعشاء والمساء 

 . وأمي وأخي وأختي وأناهم أبي   ------ .27

A)  تتكون أسرتي من خمسة أشخاص 
B)  تتألف عائلتي من ستة أشخاص 
C)  في صفي خمسة أشخاص 
D)  يلعب في الحديقة ستة أطفال 
E)  يدرس في المكتبة خمسة أشخاص 

وأتناول   .28 وجهي،  فأغسل  مبكرا،  أستيقظ 
 . ------الفطور، 

A)  فأعود إلى البيت مبكرا كل يوم 
B) وبعد ذلك أصلي صالة الظهر 
C)  أنام في الساعة العاشرة مساءثم 
D)  ثم أذهب إلى العمل بعد نصف ساعة 
E) وقبل ذلك أذهب إلى المدرسة 

المرور   .29 به شرطي  يقوم  الذي  األساسي  العمل 
 . ------هو 

A)  يعطي دروًسا في اللغات األجنبيّة 
B)  الّسير والمرور في المدن تنظيم 
C) الّرياضة في الّشوارع  ممارسة 
D)  المستشفىيحمل المرضى إلى 
E)  الطعام والّشراب للّسائقين  تجهيز 

وغسلت   .30 البيت  رتبت  ثم  الفطور،  جهزت  األم 
 . ------المالبس، 

A)  عائلتها    ثم مع  المطعم  في  الغداء  تناولت 
 مساءً 

B) اي  عدها جلست مع صديقاتها لتشرب الشوب
 وتتحّدث معهنّ 

C) لفاز وتتناول العشاء وتتحّدث مع  وتشاهد الت
 صديقاتها 

D) في    ثم صديقتها  مع  العمل  إلى  تذهب 
 الحافلة

E) القه النادي  في  الرياضة  تمارس  ريب  ي 
 من بيتها 
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الّشباب   .31 من  كثيٌر  المراهقين  -يفّضل  خاّصةً 
 . ------ التّسجيل في النّوادي الّرياضيّة  -منهم

A)  من أجل التّسلية وتقوية أجسامهم 
B)  فهي من الهوايات الفكرية الممتعة 
C)  إلى أعماٍل كثيرة ألنّها غالبًا تحتاج 
D)  أنواع الرياضة كثيرةٌ كالجسدية والفكرية 
E)  فهي ل تساعد الشباب على التفكير السليم 

مساعدته   ------ .32 أصدقاؤه  أو  أقرباؤه  يحاول 
 . للوصول إلى الحلّ 

A)   عندما اليوميّة  حياته  في  اإلنسان  يفرح 
 يكون سعيًدا

B)   في عمٍل  على  اإلنسان  يحصل  أن  أراد 
 الجامعة

C)   اإلنسان في مشكلٍة  في يقع  مجتمعنا عندما 
 كبيرة 

D)   هوايته الشخص  يمارس  أن  أجل  من 
 المفّضلة

E)   الكبيرة الحيوانات  من  اإلنسان  يخاف  قد 
 أحيانا 

المفّضل    ،------ .33 المكان  السينما  كانت  لذلك 
 . لدى بعض النّاس خاّصةً الشباب

A)   كّل في  معروفةً  التّصالت  وسائل  كانت 
 الناسمكان ويستخدمها جميع 

B)   وسائل تكن  لم  سنةً  عشرين  حوالي  قبل 
 التّصالت معروفةً أو منتشرة

C)   المتنّوعة األفالم  يشاهدون  الشباب  كان  ما 
 صالت بسبب كثرة وسائل التّ 

D)   لم يكن الشباب يعرفون السينما قبل حوالي
 ستين سنة على األقل

E)   فئات لمعظم  مجانيّةً  السينما  كانت صالت 
 المجتمع كالنساء والشيوخ 

تربية    ------ .34 رزقهم على  يعتمد مصدر  الذين 
بحثً  متنقلة  حياة  ويعيشون  عن  المواشي،  ا 

 . الكأل والماء

A) وجود في ظل انتشار  لبداوة لم يعد ل 
B)  مصطلح البدو أو البداوة لم يرد عند 
C)  يستخدم التحضر لمن يسكنون الخيام 
D)  سكان المدن طريقة حياة البداوة تعني 
E)  الصحراء يستخدم مصطلح البدو لسكان 

يحرص أكثر النّاس على تطوير مؤّهالتهم من   .35
 . ------خالل وسائل متعّددة 

A)  ورات التي يراها المجتمع أنّها  مثل اتّباع الد
 في أغلبها ترفيهيّة 

B) الر في  دورية  زيادة  يريدون  واتب  فهم 
 لتكفي مرتّبات الحياة 

C) المجتمع  كاإل تطوير  حركة  في  سهام 
 ولة من نواحي كثيرة والد 

D)   أن يحصلوا من خاللها على  فهم يحاولون 
 مكانٍة راقية عند الزعماء 

E)   والد المؤتمرات  في  ورات  كالمشاركة 
 المتعلّقة باختصاصاتهم وأعمالهم 

--  تطورات العصر الحديث، مثل قطار األنفاق  .36
---- . 

A)   تلبية على  قادرة  األنفاق طويلة وغير  ألن 
 احتياجاتنا 

B)   آخر إلى  مكان  من  الذهاب  بأمان  يمكنك 
 وفي أنفاق مظلمة 

C)   لكن المترو في الدول المتقدمة متطور أكثر
 مما عليه في الدول النامية 

D)   بأسرع تقصد  حيث  إلى  الوصول  تمنحك 
 وهي أكثر أمنًا وراحة  ،وقت 

E)   يمكن للفرد أن يتمتع بكل ما هو موجود في
 محطات الوقوف 

يؤثر عدم الحصول على ساعات نوم كافية في   .37
 . ------الكثير من األمراض، ب الصحة، ويسبّ 

A)   ليلة كل  ساعات  سبع  من  أقل  النوم  بينما 
 مقترن بزيادة احتمالت اإلصابة بالسمنة 

B)   اضطرابات من  يعانون  الذين  فاألشخاص 
 في عالقاتهم ينامون ساعات أقل

C) و البدانة  الدم  ارتفاع  أبرزها  ضغط 
 والسكري وأمراض القلب 

D)   ومظلمة مفيد  إذ إن التأكد من أن بيئة هادئة
 ألخذ ساعات كافية من النوم 

E)   الكبيرة الوجبات  تجنب  من  بد  ل  لذلك 
 والكحول قبل النوم 

أول   .38 الفلك  علماء  من  دولي  فريق  اكتشف 
بحجم   الشمسية  المجموعة  خارج  كوكب 

 . ------ األرض،
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A)   وجود فرضية  يعزز  اكتشاف  هذا  ألن 
 في مجرتنا  لألرض  كواكب شقيقة 

B)   كوكب أول  كونه  المجموعة  مع  داخل 
 بحجم األرض   الشمسية حجمه

C)   الذي الباحث  اسم  عليه  أطلق  حين  في 
 ا استمر سنتين تقريبً  اكتشفه برصد 

D) الشمس من  أصغر  حرارة    بصفته  وأقل 
 مسافة متوسطة منها ويبعد عنها

E)   مما سائل  بشكل  فيه  توجد  أن  للمياه  يمكن 
 فيه ممكنة  يجعل الحياة 

بشك .39 الحيوي  الوقود  إنتاج  تقليص  ل  يجب 
 . ------ تدريجي

A)   على العتماد  يقلل  أنه  من  الرغم  على 
 الوقود الحيوي 

B)   المناخ على  المدمرة  تأثيراته  ضوء  في 
 العالمي والغابات 

C)   تغييرات بأنه يسبب  انتقادات  إلى  أدى  مما 
 غير مرغوبة 

D)   الخرجين لشبابنا  لتوفير فرص عمل  نظًرا 
 من الجامعات 

E)   إدماج عملية  إنجاح  أجل  في  من  الالجئين 
 سوق العمل 

المئة    ------ .40 في  ثمانين  نحو  ارتفعت  بعدما 
 . 2014على أساس سنوي في شباط 

A)   غير بعوامل  يرتبط  الغذاء  أسعار  تضخم 
 موسمية 

B)   ل يزال البنك المركزي يبحث في حل هذه
 المشكلة

C)   التضخم في الهند يعتمد جزئيا على عوامل
 خارجية 

D)   خالل المئة  في  بخمسة  الشهر  مقارنة 
 الماضي 

E)   ل تزال أسعار السلع الستهالكية في الهند
 تتخذ منحى تنازليا 

41. - 46. sorularda, cümlede boş 
bırakılan yerlere uygun düşen sözcük 
veya ifadeyi bulunuz. 

اليوم   .41 نراها  التي  الطرق  القدماء  يعرف  لم 
فهم   الحديديّة،  السكك  أو  المعبّدة  كالطرق 

في طرٍق خطيرٍة بين الجبال والصحارى    مشوا

خاّصة في تجارتهم، وكانت وسائل نقلهم هي  
التي تنقله    ------القوافل من الجمال والخيل،  

 ة. من مكاٍن إلى آخر بسرعٍة كبير

A) ال هذه  في  إنسان  كّل  إلى  ألن  يحتاج  حياة 
 وسائل التّصالت الحديثة 

B)   المواصالت فيستخدم  اليوم  اإلنسان  أما 
 الحديثة كالسيارات والطائرات والسفن 

C)   الحديثة النقل  وسائل  نركب  اليوم  فنحن 
 كالسيارات والقاطرات والبواخر

D)   بواسطة هنا  إلى  أن تحضروا  يجب عليكم 
 وسائل نقٍل حديثة ومتطورة 

E)  ك يستعمل  أن  يحّب  خاّصة  وهو  قديم  ّل 
 وسائل النقل التقليدية 

اليوم   .42 عالمنا  في  الكبيرة  المدن  معظم 
---استطاعت أن تتغلّب على بعض المشكالت  

المدن  --- هذه  من  المثال  سبيل  على  نذكر   ،
وأنقرة ودبي  وواشنطن  هناك    ، طوكيو  أّن  إالّ 
زالت   ما  التي  المشكالت  حتى    موجودة بعض 

 . واالزدحام المروريكالمواصالت  اآلن

A)  مثل التي استطاعت التّخلّص منها 
B) كتلك المشكالت التي ما زالت موجودة 
C)  التي تعاني منها خاّصة مشكلة الكهرباء 
D)  ًالتي ما زالت منتشرةً في الغرب خاّصة 
E)  ما توجد منها كمشكلة الزدحام المروري 

الحروب في العصر الحالي لم يعد الهدف منها   .43
كان شائعًا  االحتالل   كما  الّدولة  واتّساع حدود 

الماضي أصبح    ، في  ابل  على    لّسيطرة  الهدف 
خيرات وثروات البالد المحتلّة خاّصة البترول  
هذه   تكون  ما  وغالبا  الباطنيّة،  والثّروات 

---  عالميّة عظمى هي   قوى الحروب من تأثير 
--- . 

A)  تحاول أن تعّزز أفكار اآلخرين 
B)  وتتحّكم به من تقود العالم اليوم 
C)  فهي تفرض عادات وتقاليد معيّنة 
D)  تحافظ على تراث البالد وخيراته 
E) تتعاون مع الضعيفة لتحقيق األهداف 

جمعيتنا   .44 إلى  تنضّموا  أن  أصدقائي  يا  أدعوكم 
التي تهتّم بالمحافظة على البيئة وحمايتها من  
التلّوث والتصّحر؛ كما أنّها تقّدم للناس خدماٍت  

الموضوع هذا  حول  إلقاء  عّدة  منها   ،
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تربويّة  وإرشادات  ثقافيّة،  يقوم    . محاضرات 
عالوة   إليها،  منتسبون  شبابيّة  عناصر  بذلك 

 . ------ على ذلك

A)   تؤّسس أن  التعاونيّة  الجمعيّة  هذه  تحاول 
 لدولة متطورة حديثة 

B)   كيفية فيها  المسجلون  أعضاؤها  يبحث 
 مشكلة البطالة  معالجة

C)   تتناول التي  الدورية  المجالت  تنشر 
 عامة   اجتماعيةموضوعات 

D)   يلحق بها شركة إنتاجية كبيرة تجني أرباًحا
 سنويّة بتكاليف قليلة 

E)   المناطق في  ينتشر  متطّوع  فريق  لها  يتبع 
 األخرى من البالد 

هناك قوٌل لن أنساه أبًدا لمعلّمتي التي دّرستني   .45
 " تعليمي:  على  عمل ------وأشرفت  وإنما   ،  

الطريق   بداية  على  بكم  يقف  أن  هو  المعلم 
المفاتيح   أيديكم  بين  ويضع  الصحيحة، 
األساسية للعلوم، وعليكم أنتم اكتساب المعرفة  
ما   بكل  الدراية  إلى  التوصل  من  تمكنكم  التي 

 " .في العلوم

A)   والمعلمات بالمعلمين  تهتموا  أن  من  بد  ل 
 طول حياتكم 

B)   يقدم أن  المعلم  من  نتوقع  أن  ما  لنا  لنا كل 
 يعلمه 

C)   العلم إعطائكم  باستطاعته  معلٌم  يوجد  ل 
 بأكمله 

D)   لنا يوفر  أن  بوسعه  من  المعلم  إنما 
 المعلومات كلها 

E)   إن المعلم شبيه ببيت العلم نفسه ل بباب أو
 مفتاح لهذا البيت 

قد   .46 إفريقيا  غرب  إلى  العربية  اللغة  دخول  إن 
المنطقة  في  اإلسالم  انتشار  ،  ------  .واكب 

ألن   اإلسالم،  قبل  اعتبار  لها  يكن  لم  ولكن 
حّل   فحيثما  متالزمان،  العربية  واللغة  اإلسالم 

 . اإلسالم حلّت اللغة العربية 

A)   أو قرية يكاد اإلسالم يستقر في مدينة  ول 
لتعليم   مدرسة  التجار  أو  الدعاة  يفتح  حتى 

 القرآن الكريم 
B)   وإن كانت هناك إشارات إلى وجودها قبل

 اإلسالم، وذلك في المراكز التجارية 

C)   باستقدام المنطقة  سالطين  يكتف  ولم 
إلى   الطالب  يرسلون  كانوا  بل  العلماء، 

 . خارج بالدهم لتعلم اللغة 
D)   وقد برع كثير من علماء المنطقة في اللغة

 واألدب ووصلتنا العديد من مؤلفاتهم 
E)   وعندما قامت الخالفة العثمانية في المنطقة

ال اللغة  والعلوم  وأولت  وآدابها  عربية 
 الشرعية كل الهتمام 

47. - 54. sorularda, karşılıklı 
konuşmanın boş bırakılan kısmını 
tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.. 

 األستاذ:  .47
 ما اسمك؟  -

 الطالب:
 . اسمي أحمد -

 : األستاذ 
 من أين أنت؟  -

 :طالب ال
- ------ 

A)  هو من بغداد . 
B)  أنت من حلب . 
C)   بورصة أنا من . 
D) أنت من إسطنبول . 
E)  هي من اإلسكندرية . 

 جميل:  .48
 . مرحبًا إسراء -

 إسراء:
 . أهاًل وسهاًل جميل -

 جميل: 
- ------ 

 إسراء:
 . عندي ثالثة إخوٍة وأخٌت واحدةٌ  -

A)  من هؤلء؟ 
B)  هل عندك إخوةٌ؟ 
C)  كيف حال إخوتك؟ 
D)  هل عندك أخواٌت؟ 
E)  كم أًخا وأختًا لك؟ 

 األستاذ:  .49
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 ما درسنا اليوم يا طالب؟   -

 الطالب:
 . طموحات وآمال يا أستاذ -

 : األستاذ 
- ------ 

 عائشة: 
 . أريد أن أكون صيدالنيّة -

 خليل: 
 . أفكر أن أصبح طبيبًا -

 سمية: 
 . أن أكون معلّمة  أريد -

A)  ؟ التي تعرفونهاما اللغات 
B)  ماذا عملتم في الماضي؟ 
C) ؟ أريد أن أعرف ماذا فعلتم 
D)  أفّضل أن تعملوا بالتجارة . 
E)  ّأن أسمع طموحاتكم أحب . 

 :خالد  .50
 .من فضلكأريد غرفةً مناسبةً   -

 موّظف الستقبال: 
الغرفة   - واختر  الّصورة،  هذه  إلى  انظر 

 المناسبة. 

 :خالد 
- ------ 

 موّظف الستقبال: 
رقمها   - الجناح،  هذا  في  فارغةٌ  غرفةٌ  هناك 

35 . 

 خالد:
 . أريد أن أحجزهاغرفة جيّدة،  -

A)   ،البحر على  يطّل  الجناح  ومنظره  هذا 
 . رائع

B) الجناح هذا  في  صغيرةٌ  ول    ،الغرف 
 . تعجبني 

C) جميل في هذا الجناح لكنّه ممتلئ المنظر . 
D)   ومنظرها وكبيرةً  جميلةً  غرفةً  سأعطيك 

 . رائع
E) فهو واسع   ،هذا الجناح ليس مناسبًا لي . 

 الجد: .51

 أراك مشغوال يا سامر، ماذا تفعل؟  -

 : سامر
- ------ 

 الجّد:
حق ا - غريٌب  نرسل    .هذا  الماضي  في  كنا 

 . الّرسائل بواسطة المسافرين 

 سامر: 
كثيرا   - الحياة  تطورت  قد  جدي،  يا  نعم 

 . واختلفت عن الماضي

A)   مع جيًّدا  أللعب  المحمول  الهاتف  أستخدم 
 . صديقي 

B)   أرسل رسالةً إلى صديقي في أنقرة بالهاتف
 . الجّوال

C) الذين    أقضي المسافرين  مع  ممتعًا  وقتًا 
 . ينقلون الرسائل

D)   ًرسالة المسافرين  أصدقائي  مع  أرسل 
 . طويلةً وحصانًا 

E)   إليك وصلت  جّدي  يا  لك  رسالةٌ  هذه 
 . الهاتف بواسطة 

 األب:  .52
 ال تستخدم الهاتف المحمول.  -

 البن: 
 لماذا؟ -

 األب: 
أجهزة   - استخدام  أو  استخدامه  عدم  يجب 

 الطائرة. إلكترونية أخرى وأنت في 

 البن: 
- ------ 

A)   هذه في  مسموح  التدخين  إن  قالوا  لكنهم 
 الرحلة. 

B)   ل أظن أن يكون تأخر في مواعيد اإلقالع
 والهبوط. 

C)  استعداًدا األحزمة  ربط  ويجب  صحيح، 
 لإلقالع. 

D)   في الصغيرة معك  الحقائب  تأخذ  أن  يمكن 
 الطائرة. 

E)   إلكترونية بأجهزة  مزودة  الطائرة  إن  نعم، 
 للترفيه. 
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 فاطمة:  .53
الوقت   - هذا  في  تتّصلين  لماذا  بك شادية؟  ما 

 المتأّخر؟ 

 شادية: 
اآلن   - والّساعة  جد ا،  مريٌض  أبي  فاطمة 

 . الثّالثة بعد منتصف اللّيل

 : فاطمة
- ------ 

 شادية: 
لكني  ت  فعللقد   - معك،  أتكلم  أن  قبل  ذلك 

 . بحاجة إليك في هذا الظرف

 فاطمة: 
إلى   - بسيّارتي  مباشرة  ال  سآتي  المستشفى، 

 . تقلقي 

A) انتظري حتّى الّصباح لنرى ماذا يقدر هللا . 
B)  ّبسرعة  اركبي سيّارة األجرة وتعالي إلي . 
C)   ليشعر الّدواء  بعض  يأخذ  أن  يمكنه 

 . بالراحة
D)   ل باإلسعاف،  فورا  تتّصلي  أن  حاولي 

 . ري تتأخّ 
E)   مشغولة ألنني  ساعة،  بعد  معي  تكلّمي 

 . اآلن 

 شعبان:  .54
 هل أنت صائٌم؟  -

 رجب: 
 . طبعًا، هذا يوم عاشوراء، والصيام فيه سنّة -

 : شعبان 
- ------ 

 رجب: 
وتسعد   - والثواب،  األجر  لتنال  قليال  اصبر 

 . بلقاء األسرة على مائدة اإلفطار

 شعبان: 
نادرا،   - إال  تجمتع  ال  األسرة  ألن  سأصبر، 

 .والجلوس معها سيكون ممتعًا

 رجب: 
أنّ  - تنس  والمشروبات    وال  اللذيذة  األطعمةٌ 

 . المتنّوعةٌ في انتظارك 

A)   بالعطش أشعر  وأنا  طويٌل،  اليوم  لكّن 
 جدًّا.  الشديد؛ ألّن الجّو حار  

B)   من شروق نأكل  أو  نصوم  أن  علينا  يجب 
 . الشمس حتى المساء 

C)   ليشعروا المسلمين  على  الّصوم  هللا  فرض 
 . بحال الفقراء والمحتاجين

D)   القمرية التي أنزل هللا  رمضان من األشهر
 . فيها القرآن الكريم 

E)   ألّن اليوم  هذا  صيام  في  كبير  أجٌر  هناك 
 . الناس يتعبدون فيه

55. - 60. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam 
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. 

55. (I)    توجد كانت  السابق  السوفياتي  التحاد  في 
  ، ة يعيش فيها المسلمونات اتحاديّ جمهوريّ   ستّ 
(II  ) ٌخمس الوسطى  يقع  آسيا  في  وهي    ؛منها 

وقازاخستان   أوزبكستان  جمهوريات 
وقيرغيزيا،   وطاجكستان  (  III)وتركمانستان 

توجد  ، وهي أذربيجانفأما الجمهورية السادسة  
لجبال  الجنوبية  السفوح  وقد  (  IV)  ،القوقاز  في 
ومنعوا    ،التعذيب من  تعرض المسلمون ألنواع  

الدينية وباإلضافة  (  V)  ،من ممارسة شعائرهم 
الستّ  التحادية  الجمهوريات  هذه  هناك    إلى 

ذات حكم مستقلّ  تعيش في جمهوريات    أقليات 
 في روسيا التحادية. 

A) I B) II 
C) III D) IV 
E) V  

56. (I)   المهّمة    الّرياضة األشياء  من  واحدةٌ 
الكوالر ولكّن  حياتنا،  في  ل  ئيسة  قد  منّا  ثير 

الص فائدتها  والفكريّةيعرف  أّن    (II)  ،ّحيّة  كما 
الكافي   الوقت  لديهم  يكون  ل  قد  النّاس  بعض 
اليوميّة،  الحياة  بأعمال  لنشغالهم    لممارستها؛ 

(III )    ألوقاٍت يمارسها  قد  اآلخر  البعض  وأن 
و متقطعة،لقصيرة  زيارة    (IV)  فترات  ويحّب 

هذه األماكن الجميلة في وقت فراغه فال يستفيد  
قلياًل،   الجسم  في  تأثيرها  فيكون  كثيًرا،  منها 

ذلك، بعد  تحصل    ( V)  ويتركها  منها  فالفائدة 
ممارستها  عند  أوقات  لفترات    ،تنظيم  وكانت 

 . اممتدة نسبيًّ 

A) I B) II 
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C) III D) IV 
E) V  

57. (I)   راسات أّن برامج األطفال تحتوي  أثبتت الد
برامج   من  بأضعاف  أكثر  عنٍف  مشاهد  على 

أكّ   (II)الكبار،   ال كما  من  كثيٌر  على  د  باحثين 
الحقيقّي   لهذه  الخطر  األطفال  مشاهدة  في 

نجد    ( III)   األفالم، البرامج  تلك  دراسة  وعند 
عل تحتوي  التشويق  أنها  مشاهد  من  الكثير  ى 

هو  والت لما  هنا    (IV)،  إيجابيّ شجيع  فالخطر 
في   أو  البيت  في  لها  تقليدهم  محاولة  في 

بمعنى    (V)  المدرسة ضّد إخوتهم أو زمالئهم،
إلى   التّلفاز  المشاهد من  آخر ينقل األطفال هذه 

إمكانيّ  إلى  إضافةً  الحقيقيّة،  مشاهدة  الحياة  ة 
 . بعضهم أحالًما مخيفةً في نومهم

A) I B) II 
C) III D) IV 
E) V  

58. (I )    الطبيعية الثروات  أحد  هو  الطبيعي  الغاز 
أعماق كبيرة في   التي وهبها هللا لإلنسان على 

األرض،   للطاقة،    ( II) باطن  هام  مصدر  وهو 
للبيئة وصديق  واقتصادي  وبعد    ( III)   ، آمن 

من   الغاز  ضخ  بدأ  الغاز،  خط  أنابيب  إنشاء 
تركيا إلى  جميع    (IV)   ، العراق  عرفت 

كمصدر   الطبيعي  الغاز  القديمة  الحضارات 
الخامس   القرن  الصينيون في  فاستخدمه  للطاقة 

ومنها انتشر إلى معظم بقاع    ( V)قبل الميالد،  
أول   المتحدة  المملكة  وكانت  األرضية،  الكرة 

 بلد استخدم الغاز الطبيعي بطريقة منظمة 

A) I B) II 
C) III D) IV 
E) V  

59. (I)   ّالطبيعي الرضاعة  الطفل،  تقوي  مناعة  ة 
الذين يرضعون    وهذا يفسر لماذا يكون األطفال

إذ ينقل لهم  (  II)  ،مراض ا أقل عرضة لألطبيعيّ 
ها ما يعرف باسم  أهمّ   ةً ا مضادّ أجسام    حليب األم 

أي" األم    (III)  ، "آي، جي،  يحتوي حليب  كما 
تقوي  التي  المواد  من  كثير  مناعة    على  جهاز 

ووظيفة    (IV)  ، ل البروتينات والدهونالطفل مث
الغدة تصنيع نوع من كريات الدم البيضاء    هذه

الطفل حماية  في  تساعد  وجهاز    ( V)  ،التي 

عن   المسؤول  هو  اإلنسان  جسم  في  المناعة 
المضادّ  والجراثيم  الكائنات  من  الجسم  ة  حماية 

 . والسموم

A) I B) II 
C) III D) IV 
E) V  

60. (I)   هذا صيف  لعطلة  تخطط  كنت  العام،  إذا 
الغالب  في  أو   فأنت  شواطئ خالبة  تبحث عن 

وقد تختار  (  II)  ،مدن عامرة بالنشاط والحركة
شواطئ   أو  فلوريدا  في  ديزني  عالم  بين  ما 

فرنسا،   جنوب  أو  وجهتك  واليونان  تكون  قد 
  ، دبي وبيروت إذا كنت تفضل السياحة اإلقليمية

(III  )  الشمس على  تقتصر  تعد  لم  فالسياحة 
ملية والمنتجعات الصحية، وإنما  والشواطئ الر

مألوف وغير  هو غريب  ما  كل  (  IV)   ،تشمل 
ولكن عشرات اآللف من سياح العالم يبحثون  

والغريب  الجديد  البعض من    ( V)  ، عن  وذهب 
مثل   البعض،  يصدقها  ل  قد  آفاق  إلى  هؤلء 
تحت   الصحي  الصرف  مجاري  في  جولت 
مليء   هندي  معبد  زيارة  أو  باريس  شوارع 

 . بالفئران

A) .I B) II 
C) III D) IV 
E) V  

61. - 68. sorularda, verilen cümleye 
anlamca en yakın cümleyi bulunuz. 

ضاّرة   .61 الغازية  المشروبات  أّن  تدرك  فاطمة 
 .لصّحتها

A)   أّن حول  المعلومات  بعض  لديها  فاطمة 
 . المشروبات الغازية ضاّرةٌ 

B)   حول بسيطٍة  معرفة  على  حصلت  فاطمة 
 . ضرر المشروبات الغازية

C)   كافية معرفة  فاطمة  أّن  لدى  عن 
 . ّر بصّحتها المشروبات الغازية تض

D)   ضرر حول  جيّدة  معلوماٌت  لديها  فاطمة 
 . المشروبات الغازية 

E)   فاطمة بصّحة  تضّر  الغازية  المشروبات 
 . عندما تشربها 
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ي .62 بعض  ؤقد  إلى  والتقاليد  العادات  اختالف  ّدي 
 . المشكالت داخل المجتمع 

A)   مشكالت إحدى  الكبيرة  من  المجتمعات 
 . الختالف في العادات والتقاليد 

B)   في الثقافات  اختالف  يؤّدي  ما  غالبًا 
 .المجتمع إلى بعض المشكالت 

C)   تحدث بعض المشكالت في المجتمع بسبب
 . تشابه العادات والتقاليد 

D)   معظم األحيان تحدث مشكالت في المجتمع
 . بسبب فرق الثقافة بين أبنائه 

E)  والتقاليد سببًا في    قد يكون اختالف العادات
 . بعض مشكالت المجتمع 

الش .63 بالّصناأسواق  مليئةٌ  األوسط  عات رق 
 . ياحةاليدويّة التي تّشجع على الس

A)   على تساعد  الموجودة  اليدويّة  الّصناعات 
 . تطوير الّسياحة في البالد العربيّة 

B) رق  عة اليدويّة منتشرة في أسواق الشالّصنا
 . الّسياحةاألوسط وهي تساهم في تطوير 

C)   الّشرق في  اليدوية  الّصناعات  تشّجع 
 . األوسط على تطوير القتصاد والّسياحة 

D)   أسواق في  اليدويّة  الّصناعات  انتشار 
 . الّشرق قد يساعد على تطوير الّسياحة 

E)   على تحتوي  األوسط  الشرط  أسواق 
 . صناعات يدويّة تساعد في تطوير الّسياحة

التجارية رقًما  .64 الغرفة  انتخابات  قياسي ا    حققت 
 . في عدد الناخبين 

A)   بتصويت  اقتراعات  تّمت التجارية  الغرفة 
 . المحدودينأعضائها الناخبين 

B)   أكبر  انتخابات  شهدت التجارية  الغرفة 
 . مشاركة في تاريخها

C)   انتخابات في  اقترعوا  الذين  الناخبين  عدد 
 . معروفًاالغرفة التجارية لم يكن 

D) التجارية    حصل الغرفة  في  رئيس 
 . صوات األر عدد من بلى أك النتخابات ع

E) الغرفة    أظهر لقتراعات  اهتماًما  الناخبون 
 . أصواتهم  أعطوا التجارية لدرجة أنهم 

بالسلطة .65 ينفرد  أن  الوزير  هذا  وأن    ،استطاع 
 لك حتى عن أبنائه. يحجب الم  

A)   أن الوزير  هذا  قدرة  في  يكن    يستقلّ لم 
 . بإدارة الدولة أو بالسلطة وحده أو بأبنائه 

B)   الم لك أن يضع الوزير في محجر  استطاع 
أسرته،   عن  على    ويستوليويبعده  وحده 

 . الحكم
C)   لك في السلطة شريطة أن  شارك الوزير الم

 . السياسة يكون أبناؤه محجوبين عن 
D) بعاد ن من إوتمكّ   ،الوزير على الحكم سيطر  

 . كأولده مثال عنهأقرب الناس  
E) السلطة على  يسيطر  أن  الوزير    ، استطاع 

 . لكوتمكن من فصل ولي العهد عن الم  

ونحسبها   .66 بآدابهم  نستخف  أن  لنا  ينبغي  ال 
 . قاصرة على الشعر

A)   رأسها وعلى  آدابهم  كل  نحترم  أن  يجب 
 .الشعر

B)   تتعدى آدابهم المنشورة كونها شعًرا  ل تكاد
 . تقليديًا

C)   كان لهم فيما مضى من عصور أدب ممتاز
 . كالشعر  أصيل

D) ونظنّ   جدير بآدابهم  نستهين  أّل  ها  أنّ   بنا 
 . شعر عبارة عن 

E)   لها أّمٍة  أهمية  من  نقلّل  أّل  علينا  يجب 
 . حضارة أدبية تستحق التقدير 

السرور عندي، عيش في سعة الرزق وصحة   .67
 .الجسم ومعاشرة اإلخوانفي 

A)   كثرة الرزق حسب رأيي وحسن الظروف
 . يجعالن اإلنسان مسروًرا

B)   ليست سعة الرزق كافية للسرور، بل يجب
 . صحة الجسم والروح

C)   مع الرزق  متوفرة  حياة  السرور  أعتبر 
 صحة البدن ومجالسة اإلخوان. 

D)   جالبًا للنفس،  مريًحا  اإلخوان  معاشرة  أعد 
 . لصحة الجسم

E)   قليلين  ل إخوانه  دام  ما  اإلنسان  يسعد 
 . ورزقه محدوًدا

ذاك   .68 في  بنكسة  النقدية  الدراسات  أصيبت 
 . القرن، كما قل اإلبداع والتطور

A)   ذاك في  جمود  النقدية  الدراسات  اعترى 
 . القرن، كما لم يسجل اإلبداع تقدًما 
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B)  ذاك في  شلٌل  النقدية  الدراسات  أصاب 
 . القرن رغم أن اإلبداع قد بلغ أوجه 

C)   توقفت والمتطورين،  المبدعين  قلة  بسبب 
 . الدراسات النقدية في ذاك القرن

D)   لم نكد نمضي إلى عصر اإلبداع حتى نرى
 .أن الدراسات النقدية قد ازدهرت 

E)   الخلل من  بشيء  والتطور  اإلبداع  أصيب 
 . بناء على تناقص عدد النقاد 

69. - 72. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 

هندسة   تصميم  هو  اإلسالمية  العمارة  ي ميّز  ما  إن 
وثيقًا   ارتباًطا  هذه  ارتبطت  فقد  والقباب،  المآذن 
بالعمارة اإلسالمية، وبخاصة عمارة المساجد، وقد  
أيدي   على  واإلبداع  التطور  من  المزيد  شهدت 
طائفة كبيرة من المعماريين المسلمين إبان العصر  

لعمارة وفرضته  الوسيط. وأكثر ما تفردت به هذه ا
وشاءت   المساجد،  عمارة  هو  الدول  جميع  على 
وهو سنان   عبقري  معماري  ي عاصر  أن  الظروف 
باشا، السلطان سليمان القانوني. فقد تميزت أعمال  
والمتانة   بالكثرة  والمعمارية  البنائية  باشا  سنان 
تفوقه   جاء  الالّفت.  الهندسي  والجمال  والفخامة 

ن سليمان القانوني.  كمعماري كبير في عهد السلطا
نهر   فوق  جسرا  العبقري  المعماري  أنشأ  وقد 

خالل   الحمالت    14"برون"  إحدى  في  يوًما 
على   آخر  وبنى  سليمان،  السلطان  مع  العسكرية 
كبير   لقب  السلطان  منحه  لذا  الدانوب"،   " نهر 

وقد   العثمانية.  الدولة  موهبته مهندسي    ص قلت 
األ الحربية  الفتوحات  إلى  خروجه  وروبية،  نتيجة 

العمارة   فنون  على  لالطالع  فرصة  هذه  فكانت 
بفنون   كثيًرا  تأثر  أنه  كما  المختلفة،  األوروبية 
بالجانب   مسبقًا  لتأثره  باإلضافة  النهضة،  عصر 
فكرة   عقله  في  فنشأت  السلجوقية،  للعمارة  الفني 
تمتاز   التي  الفخمة  األوروبية  العمارة  بين  المزج 

ا السلجوقية  والمدرسة  لمعمارية  بالزخارف 
 بمفهومها اإلسالمي. 

فنّ  .69 تمييز  يمكن  اإلسالميّ   كيف  عن    العمارة 
 ؟ غيره

A)   العصور في  شهدها  التي  التطورات  من 
 . الوسطى

B)  ّبفن الفنون    لرتباطه  دون  المساجد 
 . األخرى 

C)   في والقباب  المآذن  تصميم  خالل  من 
 . عمارته

D)   لنفراده في فنون األعمال البنائية المتميزة
 . بالفخامة

E)   بناء في  عملوا  الذين  المعماريين  لشتهار 
 .المساجد 

تتميّ  .70 التي  السمة  المعماري  ما  أعمال  بها  ز 
 سنان باشا؟ 

A)  ّغير  تتمي األصيلة  والمتانة  بالقوة  أعماله  ز 
 . المتأثرة بالفنون األخرى 

B)  ّالفنّ إن مزج  نتاج    األوروبيّ   المعماريّ   ها 
 . السلجوقيّ  اإلسالميّ  بالفنّ 

C)   فقط المتأثرة  الخاصة    بعمارة صفته 
 . العصور الوسطى في أوروبا

D)  ّدون التأثر    النقيّ   ز بالمفهوم السلجوقيّ تتمي
 . ة ة األوروبيّ بالفنون المعماريّ 

E)  ّر  ز بابتعادها عن قواعد التطوير والتأثّ تتمي
 . من الفنون السائدة في حينها

النصّ  .71 من  سليمان   أنّ   نستنتج  السلطان 
المعماريّ  منح  قد  لقب    القانوني  باشا  سنان 

 . ------كبير مهندسي الدولة، 

A)  ّوالفخامة    ألن بالمتانة  تمتاز  كانت  أعماله 
المعماريّ  الفنون  من  المأخوذة  ة  األصيلة 

 ة السلجوقيّ 
B)  ّومزينة    ألن بالكثرة،  تمتاز  كانت  أعماله 

تميّ  التي  والمآذن  غيرها  بالقباب  عن  زت 
 آنذاك  العمارة من 

C)   على اطالعه  ة  األوروبيّ   العمارةبسبب 
لفنون المختلفة وإظهارها في  ة واوالسلجوقيّ 

 ه مارت ع
D)  ّالجوامع  ألن أكبر عدد من  بناء  ه تمكن من 

سليمان   السلطان  فترة  في  والجسور 
 القانوني 

E)  ّالعسكري الحمالت  إحدى  في  تمكن  ة  ألنه 
إنشاء جسر فوق أحد األنهار في فترة   من 

 قصيرة جدًّا 

العبارة  .72 هي  لعبارة  ما    ت لق"ص    المرادفة 
 ؟ موهبته" التي تحتها خط في النصّ 

A)  مهارته  ط ّورت 
B)   فكره  ي قّ ن 
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C) يوله لمع  ت م 
D) كفاءته  ت برز 
E)  درته ت ق  تثب 

 

73. - 76. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 

اختراًعا   وليس  الحديثة،  المظاهر  من  ليس  السهر 
تعزيزه   ويمكن  الحالي،  الوقت  في  ابتكاره  تم 
تزامن   وقد  أكثر.  اإلنتاج  في  والرغبة  بالعمل 
تال   وما  للبترول،  اكتشاف  أول  مع  السهر  انتشار 

والدليل وتجاري.  عمراني  تطور  من  ى  عل  ذلك 
استخدامها    ذلك تم  التي  "الكبتاجون"  حبوب  هو 

المنشطة للسهر ولمميزاتها  للخاليا العصبية    سابقًا 
، إلى أن تم حظرها وإدراجها في  في جسم اإلنسان

يستخدمها   من  أكثر  وكان  الممنوعات.  قائمة 
قديمة  الكدادون مهنة  السعودية  في  و"الكدادة"   ،

العطالت  أثناء  ممارستها  على  الشباب    دأب 
في   خصوًصا  تنتشر  وهي  والجامعية  المدرسية 
الحج   ومواسم  واألعياد  كرمضان  المواسم 
السعودي   العرف  في  "الكدادة"  وتعني  والعمرة، 
مهنة توصيل الركاب بالسيارات الخصوصيّة التي  

، وتال ذلك جيل من الشباب    يمتلكها اؤلئك الشباب 
يتمناه.  ما  كل  يجد  الذي  ننسى    المترف  ول 

ال التي  األجهزة  الجتماعي  التواصل  ذكية ومواقع 
أدمنها الجميع بمختلف األعمار ليسود السهر كافة  
محمد   سألنا  وقد  بغيره.  أو  بمبرر  الطبقات 
الثانية   للمرحلة  اإلنجليزية  اللغة  مدرس  الضويان 
نظري،   وجهة  "من  فقال:  الموضوع  هذا  في 
التواصل الجتماعي،   التلفاز وأجهزة  السهر سببه 

ا  باألعمال  وانشغال  خاصة  أبنائهم،  عن  آلباء 
وغيرها. وبصفتي مدّرًسا فإن عملي هو المتضرر  
ما   غالبًا  الطالب  إن  إذ  المشكلة؛  هذه  من  األول 
النوم،   من  مكتفين  غير  وهم  المدرسة  إلى  يأتون 
فأجدهم نائمين في الحصص، بل إنهم يخصصون  
أهمية   ول  أجنبية  لغة  أنها  بحكم  للنوم  حصتي 

 . إلجادتها" 

 ما الذي ال يمكن استنباطه من النّص أعاله؟  .73

A)   من للسهر  المؤدية  األسباب  تختلف  قد 
 شخص آلخر. 

B)   المنشطة الحبوب  بعض  يتعاطون  الشباب 
 لتفادي السهر. 

C)  .يكون للسهر تأثير سلبي أثناء النهار عادة 
D)   العوامل من  الجتماعي  التواصل  أجهزة 

 األساسية للسهر. 
E)   الشعور إبعاد  تعمل على  بالنوم  المنشطات 

 وتسبب اليقظة. 

البترول   .74 اكتشاف  بين  الربط  يتضمن  ماذا 
 وظاهرة انتشار السهر؟ 

A)   البترول هو مصدر القلق والتأخر عن النوم
 . عند معظم الشباب 

B)   السهر انتشار  إلى  أدى  في  البترول 
 األوساط الجتماعية بين الناس. 

C)   ازدياد بسبب  السهر  إلى  قد يؤدي  البترول 
 التنقيب. تكاليف 

D)   ظاهرة انتشار  سبب  هو  البترول  اكتشاف 
 التواصل الجتماعي. 

E)   سببت التي  الكتشافات  من  البترول 
 النهيار في شرائح المجتمع. 

---المدّرس يشتكي من    أعاله أنّ   حسب النصّ  .75
--- . 

A)  عدم إيالء الطلبة األهمية الالزمة لحصصه 
B)   صفوف في  الذكية  األجهزة  تداول  انتشار 

 الطلبة
C)   قائمة  عدم في  "الكبتاجون"  إدراج 

 الممنوعات 
D)   الحصص على  حصصه  الطلبة  تفضيل 

 األخرى 
E)   غاية في  وهم  محاضرته  إلى  الطلبة  قدوم 

 النشاط 

إليها   .76 يشير  التي  االجتماعية  الظواهر  من 
 . ------ النصّ 

A)   خالل من  التفوق  إلى  الوصول  محاولة 
 استخدام األجهزة الذكية 

B)   التواصل مواقع  استخدام  الجتماعي  تفشي 
 بين كافة الطبقات 

C)   تعاطي بسبب  النوم  من  الكتفاء  عدم 
 الحبوب المخدرة 

D)   صعوبة التركيز في المحاضرات الصباحية
 في عامة المدارس 

E)   كافة في  األجنبية  اللغات  بتعلم  الستمتاع 
 المدارس الحكومية 
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77. - 80. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 

األسنان    إحدى   يمثل  األسنانتقويم   طب  مجالت 
وعلى  .  ها الظاهرة وغيرها التي تهتم بمعالجة عيوب

كون ألسباب  تالمعالجة التقويمية يمكن أن    ا فإن هذ 
ألسنان   العام  المظهر  بتحسين  يتعلق  فيما  جمالية 
المظهر   وتغيير  لبناء  تكون  أن  ويمكن  المريض، 

النطق   عملية  وتنظيم  للوجه  والكالم  الخارجي 
ناحية    والمضغ. من  للتقويم  متعددة  أنواع  هناك 

المرجوة   النتائج  ناحية  من  أو  المستعملة  األجهزة 
التي  فمن تقويم األسنان.   المتحركة  هناك األجهزة 

واألجهزة   الطبيب،  مع  المريض  تعاون  تتطلب 
مدة   األسنان خالل  تلصق على سطح  التي  الثابتة 

تقويمي الثابت أو  إلى الجهاز ال  هذه   العالج، وتقسم 
المخفي وهو أحدث جهاز يثبت على الجهة الخلفية  
من األسنان مما يجعله غير مرئي، وهناك أجهزة  
وهي   األسنان  من  األمامية  الجهة  على  تثبت 
وهي   األسنان  بلون  شفافة  أو  خزفية  أو  معدنية 

البالغين. المرضى  مع  األهداف من    تتناسب  تكثر 
الوقائ التقويم  فمنها  يهدف  التقويم  الذي  لى  إي 

متابعة األطفال من سن السابعة حتى الثانية عشرة  
أفضل   بشكل  األسنان  تبديل  كيفية  ومتابعة 
العالج   مدة  أما  جميلة.  بسمة  على  والحصول 
تطور   مع  ولكن  وسنتين  أشهر  ستة  بين  فتتراوح 
مدة   أصبحت  والشفافة  المرئية  غير  األجهزة 

 له. العالج بالنسبة للمريض ل تشكل عائقًا 

األسباب التي تكمن وراء    أعاله أنّ   يفيد النصّ  .77
 . ------تقويم األسنان 

A)   جمالية أهمها  متعددة  أسباب  إلى  تعود 
 ووقائية 

B)   ألسنان الخارجي  المظهر  بتقويم  تتعلق 
 المريض 

C)   األسنان عن  الناجمة  المشاكل  تعالج 
 المتعوجة 

D)   كقيمة لإلنسان  الخارجي  بالمنظر  تخص 
 صاعدة في المجتمع 

E)   نتاج من  ثابتة  أو  متحركة  أجهزة  تصنيع 
 أحدث تكنولوجيا 

األجهزة غير المرئية    أعاله أنّ   يفهم من النصّ  .78
------ . 

A)  يتم تثبيتها على الجهة الخلفية من األسنان 
B)   تعتبر من النوع غير المتحرك من األجهزة

 ة التقويميّ 
C)  ّة من األسنان ب على الجهة األماميّ ترك 
D)  ّلصف عملية    تستخدم  لتصحيح  األسنان 

 النطق
E)   عبر عراقة  األسنان  تقويم  طرق  أهم  من 

 العصور 

------فترة المعالجة    أعاله أنّ   نفهم من النصّ  .79
 . 

A)  ّسن من  األطفال  لمتابعة  السابعة    تختلف 
 حتى الثانية عشرة 

B)   للمرضى بالنسبة  كلفة  وأقل  مالئمة  أكثر 
 البالغين من العمر 

C)  ألسنان العام  المظهر  بتحسن    ترتبط 
 المريض خاللها 

D)   بفضل له  أهمية  ل  موضوًعا  أصبحت 
 اختراع األجهزة المخفية 

E)   قد تطول تبعًا للجهاز المستخدم في معالجة
 تقويم األسنان 

 . ------  أعاله أنّ  يستنبط من النصّ  .80

A)  ّمهم الطبيب  مع  تركيب    التعاون  عند 
 كة األجهزة المتحرّ 

B)   األسنان ترّكب على سطح  الثابتة  األجهزة 
 المعالجة خالل 

C)   الخلفية الجهة  على  تثبت  الخلفية  األجهزة 
 من األسنان 

D)   الرئيسية األسباب  من  النطق  عملية  تنظيم 
 لتقويم األسنان 

E)   األسنان تقويم  في  واألهداف  الوسائل 
 متعددة

 


