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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.

3. Mamma : Ragazzi, avete finito i vostri

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

compiti?
Ragazzi : No, mamma, non li abbiamo - - - finiti.
A) spesso
C) sempre

1. Io

: Hai visto mio fratello?
Carlo : Sì, l’ho visto - - - - minuto fa.
B) ogni
D) qualsiasi

A

(ÖDSGM)

A) qualche
C) alcuno

B) già
D) ancora

2. Claudia : Anna non viene a teatro, ma io ho

4. Lucia

: Bevi troppo caffè!
Tommaso : No! - - - - bevo solo due al giorno.

già preso i biglietti. Che facciamo?
Valentina : A quest’ora trovare - - - -  non è
facile!
A) nessuno
C) qualche

A) lo
C) ne

B) qualcun altro
D) ogni

3

B) li
D) ci
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5. Gianluca è un ragazzo molto intelligente

8. Donatella : Hai fame? Preparo le lasagne

e bravo, ma è troppo - - - -

B) socievole
D) chiuso

6. Preferisco il risotto - - - - abbiamo mangiato

A) preparali
C) preparalo

(ÖDSGM)

A) aperto
C) buono

adesso o più tardi?
Federico : - - - - adesso, per favore!

9. Quale delle seguenti parole è di un altro
gruppo?

nell’altro ristorante.

A) panino
C) caffé

B) con cui
D) a cui

B) tramezzino
D) pizza

A

A) che
C) dove

B) preparale
D) preparala

10. Secondo la foto, quale informazione data è

7. L’ albergo - - - - ho alloggiato l’anno scorso

giusta?

è questo.
A) in cui
C) che

B) con cui
D) per cui

A) Chiara è una ragazza che ama fare sport.
B) Chiara ha una passione per la pittura.
C) A Chiara piace suonare la chitarra.
D) Chiara oggi si sente male.
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15. Il grande poeta Dante - - - - a Firenze.

11 - 15. sorularda boş bırakılan yerleri
fiillerin uygun zamanlarıyla tamamlayınız.

A) nacqui
C) nato

B) nacque
D) nate

11. La Prima Guerra Mondiale - - - - nel 1914.
B) scoppiato
D) scoppiarono

(ÖDSGM)

A) scoppiò
C) scoppio

12. Temo che ieri mia madre - - - - tutto a mio

16. Secondo questo disegno che cosa ha fatto

padre.

B) racconti
D) abbia raccontato
A

A) racconta
C) ha raccontato

Ilaria ieri?

13. Credo che il fidanzato di Carla non - - - italiano.

A) parlasse
C) parlava

B) aveva parlato
D) parli
A) È andata in bicicletta.
B) Ha portato il cane fuori.
C) Ha dormito con il suo cane.
D) È uscita fuori con il suo gatto.

14. Puoi uscire con gli amici, ma è necessario
che tu - - - - a casa prima delle 22.00.
A) ritorni
C) sei ritornato

B) ritornava
D) ritornasti
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17. Paolo : Perché sei triste, Barbara? Cos’è

19. Secondo il testo, quale frase è giusta?

successo?
Barbara: Il mio ragazzo mi ha lasciato.
Paolo : - - - -

A) Leonardo nacque a Milano.
B) Leonardo fece anche il notaio.
C) Dipinse “l’Ultima Cena” quando aveva 10
anni.
D) Leonardo cominciò a frequentare la bottega
del suo maestro nel 1462.

Quale frase non si può dire?

Leonardo da Vinci nacque a Vinci nel 1452.
Era il figlio di un notaio e di una contadina. A 10
anni, mentre era ancora un bambino, cominciò a
frequentare la bottega di Andrea del Verrocchio,
a Firenze. Al suo maestro piacquero molto alcuni
disegni del piccolo Leonardo.
Dopo Firenze, Leonardo andò a Milano come
pittore e in poco tempo si fece conoscere
come genio. Dipinse “l’Ultima Cena” in quel
periodo.
Oltre alla pittura, si occupò di scienza e di scultura.
Inventò macchine da guerra, di meccanica e
per il volo. Scrisse favole e racconti.
Morì nel 1519.

20. Che cosa non si può dire di Leonardo da
Vinci?

A

18 - 20. soruları aşağıda verilen metne göre
cevaplayınız.

(ÖDSGM)

A) Oh, mi dispiace.
B) Che brutta notizia!
C) Buon appetito!
D) Che terribile!

A) militare
C) scultore

B) pittore
D) scienziato

18. Quale potrebbe essere il titolo giusto del
testo?

A) Andrea del Verrocchio
B) Il grande genio
C) Vita a Firenze
D) “Ultimo Pranzo”

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.

İTALYANCA 2017

SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

27 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF 2. DÖNEM
İTALYANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI
“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
İTALYANCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A
B
D
C
D
A
A
B
C
C
A
D
D
A
B
B
C
B
D
A

