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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
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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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1. MERKEZİ ORTAK SINAVI
İTALYANCA

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

3. Silvio: Perché non sei venuto a scuola ieri?

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

Valentino: Ero malato.
Silvio: ………….
A) Che bello!
B) Benissimo.
C) Allora vai a giocare a calcio.
D) Ah, mi dispiace.

1. Pino: Mamma, non voglio andare a scuola.
Mamma: Ma perché?
Pino: ………….
A) Non amo la mia maestra.
B) La scuola è molto bella.
C) I miei amici sono simpatici.
D) Non mi piace questo formaggio.

4. Maria: Dove …………. il mio cellulare?

A

Io: Sul tavolo.
A) sono

B) siamo

C) è

D) siete

2. Francesca: Piove ed io non ho l’ombrello.
Mi dai un passaggio?
Giovanni: ………….
Francesca: Non c’è problema, grazie lo
stesso.

5. Pietro: Matteo, che lingue ………….tu?

A) Certo, Francesca.
B) No, non ho soldi.
C) Mi dispiace, vado nell’altra direzione.
D) Va bene, a che ora comincia il film?

Matteo: Solo l’italiano.
A) parlo

B) parla

C) parlano

D) parli

6. I miei amici sono di Roma, ma …………. a
Bologna.

A) studiano		
C) studiate		
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7. - Giulio, dove …………. in vacanza?

10. Rossi’ler için aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?

- Purtroppo non ci vado, …………. lavorare.
A) vado/devo
C) vai/devi		

I signori Rossi abitano a Torino in una grande
casa in centro. La signora Rossi è insegnante,
il signor Rossi è medico. Loro hanno due figli:
Marina e Luca. Marina ha 17 anni, frequenta
il liceo classico. Luca, invece, ha 14 anni. A lui
piace giocare con il computer, uscire con gli
amici e dormire a lungo. Marina ama la musica
classica, le piace ballare e cantare.

B) vai/devo
D) va/devono

A) Alla signora Rossi piace la musica classica.
B) Marina è una studentessa universitaria.
C) I signori Rossi vivono in periferia.
D) Luca ama dormire a lungo.

Seçeneklerden hangisi yukarıda verilen
sorunun cevabı olamaz?
A) Ero in Spagna.
B) Dormivo a casa.
C) Ci siamo trasferiti a Viterbo.
D) Ero malato, non sono uscito di casa.

9.
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8. Non ci vediamo da molto tempo. Dove eri?

11.
Tiziano Ferro cantante

35 anni

Lionel Messi

calciatore 28 anni

argentino

Brad Pitt

attore

americano

51 anni

Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Lionel Messi gioca a basket.
B) Tiziano Ferro è argentino.
C) Brad Pitt è un attore americano.
D) Tutti hanno la stessa età.

Yukarıdaki resme göre Lucia’ya ne tavsiye
edilmelidir?
A) Bevi una bibita con ghiaccio!
B) Fai una doccia fredda!
C) Va’ a letto e riposati!
D) Prendi tutte le medicine in casa!
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14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerin-

12.

den farklı bir gruptadır?
A) giugno		
C) domenica

Yukarıdaki resme göre seçeneklerden hangisi yanlıştır?

13.

15. Morali bozuk olan birine aşağıdakilerden
hangisi tavsiye edilemez?
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A) Tommaso ha i capelli biondi.
B) Tommaso è giovane.
C) Tommaso è sorridente.
D) Tommaso porta gli occhiali.

B) sabato
D) martedì

A) Al posto tuo parlerei con il mio migliore amico.
B) Al posto tuo guarderei un film sentimentale.
C) Al posto tuo andrei subito in vacanze.
D) Al posto tuo uscirei con gli amici.

16 - 17. sorularda bulundukları yer göz
önüne alındığında, aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

16. A) leone-supermercato
B) lavandino-cucina
C) piscina-classe
D) lavagna-lavanderia

Yukarıdaki resimde çocuklar ne yapmaktadırlar?
A) Nuotano.
B) Corrono.
C) Giocano con la palla.
D) Vanno in bicicletta.

17. A) scarpe-frigorifero
B) automobile-tetto
C) tappeto-classe
D) piatto-tavola
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20. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

18 - 20. sorularda doğru seçeneği aşağıda
verilen metne göre işaretleyiniz.

A) Nella casa di Cinzia ci sono molti animali.
B) Gli animali sporcano la casa.
C) Cinzia ha trovato tutti i suoi animali in un
parco.
D) Il cane di Cinzia si chiama Fido.

18. Aşağıdakilerden hangisi bu parça için en
uygun başlık olabilir?

A) Una Casa Come Uno Zoo
B) I Miei Zii
C) I Grandi Animali
D) Il Parco Dove Va Cinzia
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La casa di Cinzia, mia cugina, sembra uno zoo!
Lei ha un cane di nome Fido, il gatto Felix, i
canarini Cip e Cep, la tartaruga Barbara e tanti
criceti che non hanno ancora un nome. Cinzia
ha trovato Fido e Felix in un parco, gli altri li ha
comprati in un negozio di animali. I miei zii a
volte si lamentano del rumore in casa. Inoltre gli
animali sporcano la casa. Ma Cinzia li ama moltissimo e non ha nessuna l’intenzione di lasciarli.

19. Cinzia’nın ailesinin şikayet etme sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gli animali mangiano troppo.
B) Gli animali fanno rumore.
C) Cinzia va spesso al parco.
D) Cinzia vuole avere un serpente.

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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