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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.

 España todavía está llena de colmados donde se
vende de todo, desde queso hasta jabón, aunque,
----, están desapareciendo.

afortunadamente por ventura

excepcionalmente pronto

por desgracia

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

1.

2.

3.

A) B)

C) D)

E)

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

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

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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El arbusto bonetero de tonos violeta y rosa ofrece a
muchos pájaros cantores un agradable refugio, ----
provisiones abundantes de frutos.

aunque así como ya que

tanto que no obstante

13.

A) B) C)

D) E)

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: B 
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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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Los catarros y resfriados, que siempre se asocian al
otoño y al invierno, ----.

entre las principales causas están los cambios
bruscos de temperatura debido al uso de los aires
acondicionados

pueden darse en cualquier época del año y está
comprobado que el 20% se producen durante el
período estival

momento que aprovechan los virus para atacar
nuestro sistema inmunológico y provocar el resfriado

debemos evitar los contrastes importantes de
temperatura, y sobre todo, mantener una constante
higiene de las manos

existen otros factores, como la fatiga, enfermedades
crónicas o una dieta carente de vitaminas y nutrientes
esenciales

 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

29.

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.6

DOĞRU CEVAP: B 
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32.

33.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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36.  37. - 42.  sorularda, verilen İspanyolca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın İspanyolca cümleyi bulunuz.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.8



 

 

 

2015-YDS İlkbahar/İSPANYOLCA

38.

39.

40.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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41. İspanya ve İtalya’da geniş balık biyokütle alanları
bulunmasına rağmen Türkiye ve Yunanistan
sularında tam bir çölleşme görülüyor.

Aunque España e Italia cuenten con una infinidad de
áreas ictícolas, se observa una devastación total en
las aguas de Turquía y Grecia.

A pesar de que en Turquía y Grecia se observe una
desertificación total en sus aguas hay una gran área
de peces en España e Italia.

En aguas de Turquía y Grecia se ve una devastación
completa de grandes áreas de la biomasa que no se
encuentran en España o Italia.

Aunque tanto en España como en Italia se encuentre
una amplia variedad de peces, en las aguas de
Turquía y de Grecia se ve una devastación.

A pesar de que exista una gran biomasa tanto en
España como en Italia, se percibe una completa
desertificación en aguas de Turquía y Grecia.

42.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.10

DOĞRU CEVAP: E 



 

 

 

2015-YDS İlkbahar/İSPANYOLCA

 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
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 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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65. 66.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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 Presentador: 
 ¿Por qué viene a concursar a la TV?

Concursante: 
 Porque me gusta y creo que puedo ganar.

Presentador: 
 ¿Y qué haría con el dinero? Si es que se lo

gana, por supuesto.

Concursante: 
 -----

Presentador:
 Normal, en esta época de crisis es lógico. Bien.

Hacer un viaje con mi pareja, una segunda luna de
miel.

Cueste lo que cueste lo voy a ganar, estoy
segurísimo.

Quisiera cobrar todas las cuentas pendientes que
tengo.

Pagar cuentas, ya me están agobiando demasiado.

Tengo que ganar el concurso sí o sí, ¿empezamos?

67.

A)

B)

C)

D)

E)

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

68.

Diğer sayfaya geçiniz.18

DOĞRU CEVAP: D 
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Según un estudio de la UNESCO, la mayoría de los
niños ve la tele una media de 1 500 horas frente a
las 800 horas que pasan en la escuela. 

Las 1 500 horas frente a la tele que pasan la mayoría
de los niños, según la UNESCO, advierte que es
mucho mayor en relación con las que pasa en la
escuela, unas 800 horas.

De acuerdo con un estudio de la UNESCO sobre las 
1 500 horas que los niños pasan frente a la tele,
advierte que supera a las 800 horas que pasan en la
escuela.

En relación a las 1 500 horas que los niños en su
mayor parte pasan frente al televisor y las 800 horas
de enseñanza de la escuela, la UNESCO lo revela en
un informe.

En un estudio realizado por la UNESCO pone de
manifiesto que la mayoría de los niños pasan menos
horas en la escuela, unas 800 horas que frente al
televisor, unas 1 500 horas.

La mayoría de los niños que pasa unas 800 horas de
estudio en la escuela se contrapone con el estudio de
la UNESCO, que revela que pasan frente a la tele
unas 1 500 horas.

69.

A)

B)

C)

D)

E)

70.

71.

Diğer sayfaya geçiniz.19

DOĞRU CEVAP: D 
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---- Según un estudio publicado por un periódico
extranjero, cinco idiomas, el inglés, el español, el
árabe, el chino y el ruso, suponen entre el 30% y el
50% de los contenidos disponibles en la Red. Otro
informe de la UNESCO señala que el 97% de los
habitantes del mundo habla el 4% de las lenguas
existentes. Y se calcula que más de 6 mil lenguas en
el mundo están perdiendo hablantes. En Europa, las
más amenazadas son el islandés, el maltés, el
lituano y el letón. En sus países, casi el 95% de la
población es bilingüe, y cada vez emplean más el
inglés en su vida cotidiana.

La última hablante del klallam, idioma nativo de
Estados Unidos, falleció a la edad de 103 años.

Podría afirmarse que las lenguas muertas se parecen
a los animales a punto de extinción.

Cada vez incorporamos más términos en inglés
al español, ya sea por nuestra profesión o las nuevas
tecnologías.

Estudiar un idioma ya no es algo imposible, puesto
que hay muchos cursos disponibles para todos los
gustos.

Parece que la vieja idea de que todo el planeta tenga
una sola lengua está cada vez más cerca.

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

72.

A)

B)

C)

D)

E)

73.

Diğer sayfaya geçiniz.20

DOĞRU CEVAP: E 
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74. 75.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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 (I) A veces, para afinar con el nombre de los colores hay
que acudir a sustancias, alimentos o animales
conocidos para compararlos. (II) Así, decimos verde
mostaza, azul petróleo, verde pistacho o amarillo pollito.
(III) Pero se ha demostrado en muchos casos que
el humano es capaz de captar de diversas formas un
mismo color. (IV) Sin embargo, nos sorprenderán otras
denominaciones menos frecuentes como bistre, un
negro parduzco usado durante siglos en el mundo del
arte. (V) El índigo, un añil que se extrae de la planta del
mismo nombre y el garzo, una tonalidad azul que se
aplica, sobre todo, a los ojos. 

I II III IV V

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

76.

77.

A) B) C) D) E)

78.

79.

80.

                                              TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.22

DOĞRU CEVAP: C 



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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