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KİTAPÇIK TÜRÜ

SORU SAYISI : 20
SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

Adı ve Soyadı

: ...........................................................

Sınıfı			

: ...........................................................

Öğrenci Numarası

: ...........................................................

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ
UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen
sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin
doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait
değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak
durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili
alana kodlayınız.
4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları
kurşun kalemle yapınız.
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İTALYANCA
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

4.

1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun
gelen kelime veya ifadeyi işaretleyiniz.

1.

Federico : Niente di speciale, - - - - a casa
e - - - - la TV.

A) ho dormito/ho letto
B) ho nuotato/ho pulito
C) sono stato/ho studiato
D) sono rimasto/ho guardato

Paolo è di Bari, ma - - - - a Napoli.

B) abito
D) abitiamo

(ÖDSGM)

A) abitano
C) abita

Francesco: Cosa hai fatto il fine settimana?

5.

2. Tommaso: Cosa c’era in quel sacco?
: - - - - delle patate e delle cipolle.

A) era
C) c’era

B) erano
D) c’erano

: Scusi, signore, sa a che ora arriva
l’autobus?

Signore : - - - Io

: Grazie!

A

Io

Io

A) Non arriva mai.
B) Fra qualche minuto, credo.
C) Ma quale autobus? Qui è un ristorante!
D) Gli autobus in questa città sono tutti azzurri.

6.

3. Angelo: Giorgia, - - - - con noi al cinema?
Giorgia: Purtroppo non posso, - - - - studiare.
A) vieni/devo

C) vieni/devi

B) vai/devi

D) vai/dovete

Patrizia : - - - Noi
: Prima mangeremo una pizza, poi
andremo al cinema.
Patrizia : Buon divertimento allora!

A) Avete visto Laura?
B) Cosa pensate di fare questa sera?
C) Ragazzi, mi potete portare un caffè?
D) A che ora comincia la partita fra la Juventus
e il Milan?
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Ilaria

9.

: Mamma, mi puoi portare in centro?

Mamma : - - - Ilaria

: Perché oggi c’è lo sciopero, gli
autobus non funzionano.

A) Perché non ci vai con l’autobus?
B) Cosa farai in centro?
C) Dove è tuo fratello?
D) Con chi esci?

A) Valentina e la sua mamma cucinano.
B) Valentina e la sua mamma sono in cucina.
C) Valentina e la sua mamma fanno una pizza.
D) Valentina e la sua mamma puliscono la
cucina.

A

(ÖDSGM)

Bu resme göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

8. Lorenzo: Sai, ho superato tutti gli esami. Sono

10. Edoardo e Bianca sono amici da un anno.

molto felice.

Frequentano il liceo classico. Bianca è una
studentessa molto brava, Edoardo, invece,
non studia molto. Ha una grande passione
per il basket e per la musica rap. Passa i suoi
giorni giocando a basket con gli amici.
A Bianca, invece, piace fare una passeggiata
per le strade del centro e guardare le vetrine
dei negozi.

Pino
:---Lorenzo: Grazie, Pino.
A) Che brutta notizia!
B) Oh, mi dispiace per te!
C) Bravo amico mio, congratulazioni!
D) Ma perché? La scuola è così importante?

Bu metne göre Edoardo ve Bianca ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Bianca ed Edoardo sono amici da anni.
B) Loro fanno la spesa insieme.
C) Edoardo ama la musica rap.
D) Bianca gioca a basket.
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11. Non vedo Carla da molto tempo. Tu la vedi?

14 - 15. sorularda, bulundukları yer göz
önüne alındığında, aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun cevabı
olamaz?

14.

(ÖDSGM)

A) Oggi ho comprato questa gonna. Ti piace?
B) No, neanch’io la vedo da molto.
C) Perché la vuoi vedere?
D) Poco fa era qui.

12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir gruptadır?

B) tè
D) latte

15.

A) elefante-mercato
B) pentola-bagno
C) whisky-chiesa
D) letto-albergo

A) autobus-lavandino
B) spaghetti-piatto
C) delfino-foresta
D) sale-caffè

A

A) caffè
C) cornetto

A

13.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir öğüt
vardır?

A) Andremmo al cinema?
B) A quest’ora Luca sarebbe a casa.
C) Al posto tuo non parlerei con lui.
D) Scusi, potrebbe aprire la finestra?

Yukarıdaki resme göre Andrea’ya ne tavsiye edilmelidir?
A) Bevi due o tre tazze di caffè e un litro di Coca!
B) Non dormire due giorni e continua a studiare!
C) Alzati e va’ a giocare a calcio!
D) Va’ a letto e dormi!
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17. Matteo e Alessandra si amano molto. Si vedo-

19. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

no quasi ogni giorno. Quando non si vedono si
telefonano o - - - -

A) Chiara e Raffaella hanno passato il Natale
in Messico.
B) Per comunicarsi loro usano l’internet.
C) Chiara ha deciso di trasferirsi in Italia.
D) Si incontrano molto spesso.

Bu cümlenin devamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

(ÖDSGM)

A) Si messaggiano.
B) Parlano al telefono.
C) Vanno in discoteca.
D) Si incontrano al cinema.

18 - 20. soruları aşağıda verilen metne göre
cevaplayınız.

mez?

A

Chiara e Raffaella sono due amiche che
vivono in paesi lontani. Raffaella vive in Italia
e Chiara in Messico. Si parlano spesso su
Skype, si mandano foto e si messaggiano via
Whatsapp e si informano sulle ultime novità.

20. Raffaella ve Chiara için hangisi söyleneA) Si amano.
B) Sono buone amiche
C) Si comunicano spesso.
D) Vivono in paesi abbastanza vicini.

Sono buone amiche e si incontrano una volta
l’anno. Quest’anno, a Natale, Chiara è andata
in Italia e hanno passato un bellissimo Natale.
E hanno deciso di passare il prossimo Natale
in Messico.  

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

A) Due Amiche Buone
B) Siti Sociali
C) Vacanze Invernali
D) Che Bello Vivere in Italia
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/
veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya
çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı
hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına
taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce
siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav
evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen
eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
18. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK
SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey 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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SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!
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