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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1.
2.
3.
4.

Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
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2. MERKEZİ ORTAK SINAVI
İTALYANCA

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

4.

1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun
gelen seçeneği işaretleyiniz.

Nella camera - - - - i bambini studiano non
funziona il termosifone.

A) in cui

1. Che - - - - giornata! Vado a fare una

B) che

C) di cui

D) chi

passeggiata.
A) bella		
C) strana		

B) buona
D) brutta

5.

Commesso : Quanti - - - - vuole, signora?
Signora Dolci : Due chili, per favore.
A) le

B) la

C) ne

A

2. Signora Dolci : Vorrei un po’ di banane.

D) ci

A) chi		
C) da cui		

B) che
D) con cui

6. Io		

3. Oggi fa caldo, ma c’è - - - - nuvola.
A) una		
C) della		

Chi era quella bella ragazza - - - - hai parlato?

: Ei, Giovanni! Vieni al cinema
con noi?
Giovanni : Non posso, ho da fare.
Io		
:----!

B) ogni
D) qualche

A) Che sorpresa
C) Peccato		
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B) Che bello
D) Evviva
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7. Enrico : Carlo, perché non rimani a cena

9 - 13. sorularda boş bırakılan yerleri fiillerin

da noi?
Carlo : - - - - .
Enrico : Ah, benissimo!

uygun zamanlarıyla tamamlayınız.

9.

A) Non lo so
B) Con piacere
C) Mia madre non mi permette
D) Mi dispiace, devo ritornare a casa

A) nasce		
C) nasceva

		
Turista

: Scusi, mi - - - - dove è la
Pizzeria Bum Bum?
: - - - - , sono turista.

A) diresti / No
C) dici / Perché no

B) dice / Volentieri
D) direbbe / Mi dispiace
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10.

8. Ilaria

Il mio fratellino - - - - in questo ospedale.

Quando abbiamo acceso la TV, il film - - - - già.

A) era cominciato
C) è cominciato

11.

B) cominciava
D) comincia

Non ho letto ancora il libro che mi - - - - il
mese scorso.

A) dai		
C) avevi dato

12.

B) nascerebbe
D) è nato

B) hai dato
D) avresti dato

Dante - - - - la Divina Commedia.

A) scrive		
C) scriverà		

B) scrisse
D) scriverebbe

13. Paolo

: “Sai dove è Chiara?”
Lorenzo : “No, non lo so. Penso che - - - in classe”.

A) sia
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B) era

C) fu

D) è
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16.

14.

Başı ağrıyan birine aşağıdakilerden hangisi
tavsiye edilmelidir?

A) Al posto tuo non dormirei.
B) Al posto tuo berrei una birra.
C) Al posto tuo prenderei un’aspirina.
D) Al posto tuo ascolterei musica ad alto volume

Bu fotoğrafa göre Alessandra dün ne
yapmıştır?

15. Tutto il giorno ho aspettato la tua chiamata.
Perché non hai chiamato?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) Ho lasciato a casa il mio telefonino.
B) Non ci vediamo da tanto tempo.
C) La batteria si è scaricata.
D) Scusa, avevo da fare.
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A) È stata a scuola.
B) Ha fatto sport.
C) È andata in piscina.
D) Ha giocato a pallacanestro.

17.

Bu fotoğrafa göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Giulio porta un cappello.
B) Giulio ha una camicia a righe.
C) Giulio ama gli abbigliamenti sportivi.
D) Giulio va al lavoro con una maglietta.
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18 - 20. sorularda doğru seçeneği aşağıda
verilen metne göre işaretleyiniz.

Questo fine settimana siamo andati a Rimini.
Siamo rimasti in un albergo bello, pulito ma
molto piccolo. Aveva solo cinque camere. Nella
camera dove siamo rimasti c’erano tre letti
singoli. Uno per mio padre, uno per mia madre
e uno per me. Nel bagno non c’era una vasca,
ma una cabina doccia.

Durante questi due giorni ci siamo riposati ma io
non preferirei quest’albergo una seconda volta.

18.

Aşağıdakilerden hangisi bu parça için en
uygun başlık olabilir?

A) La Vita a Rimini
B) Una Piccola Vacanza
C) Un Albergo Tranquillo
D) La Piscina dell’Albergo

19.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A) Durante le vacanze ci siamo riposati.
B) Nella camera c’erano due letti singoli.
C) Mio padre ha guidato la macchina fino a
Rimini.
D) A mia madre non piaceva la piscina
dell’albergo.

20.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tutto il giorno abbiamo nuotato, abbiamo
preso il sole e abbiamo letto libri. Mia madre
preferiva nuotare in una piscina, ma l’albergo
non ce l’aveva.

Metinde tarif edilen otel için hangisi
söylenemez?

A) bello		
C) pulito		

B) piccolo
D) grande

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse
veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları,
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce
siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına
taşırmadan kodlayınız.
7. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
8. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
10. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
11. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
12. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
13. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
14. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan
saat veya çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik
cihazları yanınızda bulundurmanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
15. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
16. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav
evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
17. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
18. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
19. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir
kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması,
herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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