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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 
150 dakikadır (2,5 saat).

3. Testteki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir 
soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru 
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 80 soru vardır.

Les États-Unis comptaient en 2013 plus de 302
millions d'habitants et constituaient le troisième
pays le plus ---- du monde derrière la Chine et
l'Inde. 

partiel peuplé populaire

pressé exacte

 1. - 6.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

1.

2.

A) B) C)

D) E)

3.

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: B 
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La guitare électrique qui fut inventé ---- faire sonner
plus fort une guitare ordinaire est devenue un
instrument à part entière.

en raison de dans le but de

à mesure de en matière de

à force de

 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

9.

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: B 
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13.

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

17.

18.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

22.

23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

27.

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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31.

32.

33.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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----, le plus grand des félins risque de disparaître si
rien n’est fait rapidement.

Pour que l’on arrête de détruire l’habitat du tigre

Bien que tous les organes du tigre soient utilisés en
médecine chinoise

Étant donné que le nombre de tigres a chuté de     
100 000 à 3 200 en l’espace de 100 ans

Même si environ 80 personnes, rien qu’au
Bangladesh, meurent chaque année à cause des
tigres 

De peur que la production d’huile de palme soit
responsable de la destruction de l’habitat du tigre

36.

A)

B)

C)

D)

E)

 37. - 42.  sorularda, verilen Fransızca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP: C 
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Maddi ve manevi gereksinimleri karşılamak ve
tehditlere karşı korunmak için geniş gruplar halinde
yaşamanın daha etkili olduğunu öğrenen atalarımız,
aynı yaşam biçimini paylaşan bir düzine aileden
oluşan köyleri kurmuşlardır. 

Nos ancêtres vivaient dans des villages composés
d'une douzaine de familles qui partageaient le même
mode d'existence car vivre en larges groupes était
certainement plus efficace pour pouvoir satisfaire les
besoins matériels et spirituels et se défendre contre
les menaces.  

Il aurait été impossible pour nos ancêtres de
satisfaire les besoins matériels et spirituels et de se
défendre contre les menaces s’ils n'avaient pas appris
que vivre en larges groupes d'une douzaine de
familles partageant le même mode d'existence était
plus efficace.  

Comme nos ancêtres vivaient dans des villages
composés de larges groupes d'une douzaine de
familles partageant le même mode d'existence, ils
pouvaient aisément satisfaire leurs besoins matériels
et spirituels et se défendre contre les menaces. 

Nos ancêtres ayant appris que vivre en larges groupes
est bien plus efficace pour satisfaire les besoins
matériels et spirituels et se défendre contre les
menaces, ont créé des villages composés d'une
douzaine de familles partageant le même mode
d'existence.  

Bien qu'ils aient créé des villages composés d'une
douzaine de familles qui partageaient le même mode
d'existence, nos ancêtres avaient des difficultés à
satisfaire leurs besoins matériels et spirituels et à se
défendre contre les menaces. 

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

Diğer sayfaya geçiniz.9

DOĞRU CEVAP: D 



 

 

 

2015-YDS İlkbahar/FRANSIZCA

40.

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.14



 

 

 

2015-YDS İlkbahar/FRANSIZCA

 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

64.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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Eliz :
 J’ai l’intention de changer mon portable car il me

cause des ennuis depuis quelque temps. Mais
que choisir? Je me perds souvent dans tous les
applications gadgets que les smartphones
proposent. 

Arman :
 Justement, fait attention de bien évaluer tes

besoins réels, et de déterminer le prix maximum
que tu veux payer. 

Eliz :
 Tu veux dire que trop de gens ont tendance à

payer cher des produits dont ils n’utilisent que
peu de fonctions.

Arman :
 ----

Tu as raison, je ne suis pas bien placé pour te donner
des conseils étant donné que je suis le premier à
courir pour m'offrir la dernière innovation
technologique!

Une énumération de caractéristiques techniques ne
répond pas toujours aux questions pratiques toutes
simples.

Oui, absolument, d'autant plus que la plupart des
modèles sont obsolètes au bout de deux ans. Quel
gâchis!

Pourquoi? De toute façon, garder une tablette ou un
smartphone en bon état de marche plus de deux ans
relève du défi de nos jours.

Vraiment! Je peux t'accompagner pour choisir, j'adore
aller dans ce type de magasin, je peux y passer des
heures.

65.

A)

B)

C)

D)

E)

66.

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: C 
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67.

Si le tourisme constitue une importante source de
revenu pour un pays, il peut entraîner une
dégradation des sites historiques. 

Le tourisme entraîne nécessairement une dégradation
des sites historiques, mais il apporte des revenus aux
habitants d’un pays.

Bien que le tourisme soit bénéfique pour l’économie
d’un pays, il peut être une cause de dégradations des
sites historiques.

La dégradation des sites historiques est liée en
grande partie au tourisme, mais celui-ci peut être une
véritable source de revenu.

Le tourisme n’est pas nécessairement une source de
revenu pour un pays, car il cause des dégradations
importantes sur les sites historiques.

Alors que le tourisme est bénéfique pour l’économie
d’un pays, la dégradation des sites historiques 
ralentit son développement.

 68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

68.

69.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.18

DOĞRU CEVAP: B 
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70.

71.

 72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

72.

73.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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74. Le lancement d’un nouveau produit destiné à un
large public est le moment de la confrontation de
l’innovation avec le marché. Après plusieurs mois
ou plusieurs années de conception et de test, il
s’agit de faire en sorte que cette rencontre soit une
réussite. Ce moment s’accompagne de nombreux
enjeux. ----  En outre, le lancement engendre
fréquemment des coûts élevés pour présenter
l’innovation à son marché potentiel. La réaction du
marché et la rapidité de diffusion du produit
déterminent le moment auquel l’innovation
deviendra rentable pour l’entreprise.

Tous les leaders d’opinion émettant un avis public sur
l’innovation doivent être pris en compte.

Lorsque l’on analyse les pratiques des entreprises en
matière d’innovation, on est frappé par l’obsession de
la rapidité qui anime leurs dirigeants.

D’abord, parce qu’un plan de lancement bien conçu et
bien exécuté constitue une clé de succès des produits
nouveaux.

Enfin, l’obsession de la rapidité dans le choix du
moment de lancement incite parfois les entreprises à
ignorer leurs produits existants.

La saisonnalité de nombreux marchés conduit souvent
à lancer les innovations, juste avant la haute saison.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.20

DOĞRU CEVAP: C 
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(I) Dans le monde, 250 millions d’enfants travaillent pour
survivre et nourrir leur famille, souvent dans des pays
très pauvres ou en guerre. (II) C’est pourquoi,192 pays
ont signé la Convention des droits de l’enfant où ils
s’engagent à protéger, à éduquer les enfants et à leur
interdire le travail. (III) Malheureusement, interdire le
travail des enfants est loin d’être suffisant pour régler le
problème. (IV) Il faut surtout aider les pays à se
développer afin que les enfants n’aient plus à travailler.
(V) La majorité des statistiques existantes sur le travail
des enfants ne sont que des estimations.

I II III IV V

 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

76.

A) B) C) D) E)

77.

78.

79.

80.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.21

DOĞRU CEVAP: E 



 

 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra 
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, 
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb. 
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi, 
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel, 
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, 
anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); 
plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı ulaşım kartı 
vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle 
yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacaktır. 
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) bina-
larında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb. 
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan 
soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olma-
sı hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

15. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.
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