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

3.

1 - 9. sorularda boş bırakılan yerlere uygun
gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

Der Kuchen schmeckt super. Kannst
du mir bitte das Rezept - - - - ?

1. Herr Schneider : Frau Meier, kaufen Sie - - - Sohn ein Auto?

: Nein, ich kaufe - - - - ein
Motorrad.

A) ihm / ihm
C) Ihrem / ihm

B) Ihr / ihren
D) ihm / ihrem

A) gefallen
C) antworten

B) helfen
D) geben

A

2.

(ÖDSGM)

Frau Meier

4. Ziya

Hans

: Hilfst du - - - - Schwester beim
Kochen?

Brigitte : Ja, ich helfe - - - - immer.
A) dein / ihm
C) deiner / ihr

B) deine / ihr
D) deinen / ihm

Hans ist unser Gast. Wir zeigen - - - - gerne
unser Fotoalbum.
A) ihm

B) er

C) ihn

D) du

5. Susi und - - - - Bruder fahren am Sonntag
zu - - - - Großeltern, aber - - - - Eltern
können leider nicht mitfahren.
A) sein / seine / ihre
C) ihr / seinen / seine
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B) ihr / ihren / ihre
D) seine / ihre / ihren

A
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6. Wir möchten - - - - eine neue Wohnung

9. Eva, ich sehe, - - - - du mit - - - - Handy

kaufen, aber - - - - Geld reicht nicht aus.
A) euch / deine
C) uns / seine

spielst.

B) uns / unser
D) ihr / unsere

B) wenn / meinen
D) aber / ihrem

(ÖDSGM)

7.

A) dass / deinem
C) dann / seinem

10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde
Vater : Ich kann - - - - Brille nicht finden. Hast
du sie gesehen?

A

“dass” doğru şekilde kullanılmıştır?

Mutter : - - - - Brille? Die liegt auf dem Tisch.
A) meine / Deine
C) meiner / Deiner

B) mein / Dein
D) deiner / Meiner

8. Mutter : Ich suche - - - - Buch. Hast du es
gesehen?

Serap : Ja, es ist in - - - - Tasche.
A) sein / deine
C) ihre / meiner

B) dein / sein
D) mein / deiner
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A) Meine Mutter sagt, dass eine Party, ich
machen kann.
B) Meine Mutter, dass sage ich, eine Party
machen kann.
C) Meine Mutter sagt, dass ich eine Party
machen kann.
D) Ich kann eine Party machen, dass meine
Mutter sagt.

A
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13 - 19. sorularda boş bırakılan yerlere
uygun gelen kelime ya da ifadeyi
işaretleyiniz.

11 ve 12. soruları aşağıda verilen görsele
göre cevaplayınız.

13. - - - - Fahrkarte darf man nicht - - - - dem
Bus fahren.

B) Mit / zum
D) Für / ohne

(ÖDSGM)

A) Ohne / mit
C) Zum / mit

14. Wir treffen uns - - - - Sabine - - - - 16.00 Uhr

11. Wo ist das Café?

A

A) Es ist hinter dem Supermarkt.
B) Es ist neben dem Hotel.
C) Es ist vor der Schule.
D) Es ist zwischen der Post und dem
Krankenhaus.

vor dem Museum.
A) mit / bei
C) zu / um

B) um / mit
D) mit / um

15. Klaus : - - - - sehen wir uns wieder?

12. Wo ist das Krankenhaus?

Esra

A) Es ist hinter dem Supermarkt.
B) Es ist neben dem Spielplatz.
C) Es ist vor der Apotheke.
D) Es ist neben dem Hotel.

: Hast du - - - - Samstag Zeit?

A) Wo / um
C) Wie / um
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B) Wann / am
D) Wohin / an

A
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16. Paul : Entschuldigung! Wann kann ich in der

19. Side ist - - - - schön - - - - Bodrum.

Schwimmhalle schwimmen?

A) wie / als
B) als / wie
C) genauso / wie
D) wie / so

Cem : Wir öffnen - - - - Sonntag - - - - 10.00
Uhr. Dann können Sie schwimmen.
B) um / an
D) am / um

17. Frank : Wann haben wir Ferien?
Nil

(ÖDSGM)

A) um / im
C) an / um

20.

: - - - - Februar und - - - - Juni.
B) Im / im
D) Im / am

A

A) Am / am
C) Am / im

Franz
60 kg

Hans
90 kg

Helmut
120 kg

  I. Franz ist der Schwerste.
II. Helmut ist schwerer als Franz und Hans.
III. Hans ist so schwer wie Helmut.
IV. Hans ist nicht so schwer wie Helmut.

18. Die erste Übung ist - - - - aber die zweite

Numaralanmış ifadelerden hangileri yanlıştır?

Übung ist - - - - als die Erste.

A) am leichtesten / leichter
B) leicht / am leichtesten
C) leichter / leicht
D) leicht / leichter

A) I ve III.
C) II ve III.

B) I ve IV.
D) II ve IV.

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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