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2015-YDS Sonbahar/FRANSIZCA FRANSIZCA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

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

1.

2.

3.

Les pays pauvres ---- une croissance plus rapide
afin de générer les ressources qui leur permettront
de financer l’éradication de la pauvreté et la
réalisation des droits de l’homme.

disent son fait à ont besoin d’

vont de pair avec mettent à jour

sont à bout d'

4.

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

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

7.

8.

9.

Les personnes faisant du sport pour le plaisir ont
tendance à moins s’alimenter, tandis que ---- se
forcent ont davantage tendance à manger.

celui que celles qui

celle dont ce qui

ce dont

10.

11.

12.

A) B)

C) D)

E)

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.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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La lessive et toutes les opérations qui y sont liées
étaient effectuées à la main ----.  

avant que l’usage de la machine à laver ne se
répande

bien que la machine à laver nécessite une
consommation d’énergie considérable

pour que la machine à laver ait un meilleur rendement
énergétique

mais les machines à laver ne sont pas assez
répandues

alors que les modèles de machines à laver les plus
récentes sont très économes  

32.

33.

34.

A)

B)

C)

D)

E)

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.7

DOĞRU CEVAP: A 
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Le lecteur utilise le personnage de roman comme
une sorte de miroir qui lui permet de mieux se
connaître et de mieux comprendre le monde qui
l'entoure. 

Okuyucu için roman kişisi, kendi kendini daha iyi
tanımasını ve etrafını çevreleyen dünyayı daha iyi
anlamasını sağlayan bir aynadır.

Okuyucu; roman kişisini, ona, kendi kendini daha iyi
tanıma ve etrafını çevreleyen dünyayı daha iyi
anlama olanağı sağlayan bir ayna gibi kullanır.   

Kendi kendini tanımak ve etrafını çevreleyen dünyayı
daha iyi anlamak isteyen okuyucu için roman kişisi bir
ayna görevi görür.

Roman kişisi, bir ayna görevi görerek okuyucuya kendi
kendini daha iyi tanıma ve etrafını çevreleyen dünyayı
daha iyi anlama olanağı sağlar.

Okuyucu için bir ayna görevi gören roman kişisi, onun
kendi kendini daha iyi tanımasını ve etrafını
çevreleyen dünyayı daha iyi anlamasını sağlar.

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

37.

A)

B)

C)

D)

E)

38.

39.

40.

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP: B 
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41. 42.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

64.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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Cemal:
 Le prix de la scolarité pour les études supérieures

a énormément augmenté ces dernières années.
Notre fils va entrer dans le cycle universitaire
l’année prochaine et je ne pense pas que nous
puissions totalement lui financer ses études.

Emin:
 Il va probablement devoir faire comme notre fils

qui a travaillé pour payer une partie de ses études.

Cemal:
 -----

Emin:
 Et bien, de façon surprenante, je crois même que

cela a été bénéfique car il a été obligé de travailler
très efficacement. En plus, cela lui a appris le
sens des responsabilités.

Habite-t-il sur le campus ou bien loue-t-il un
appartement?

Pourquoi n’avez-vous pas fait un prêt bancaire pour
qu’il puisse se concentrer sur ses études?

À-t-il réussi à tout faire à la fois sans que ses études
en souffrent?

Comment a-t-il réussi à obtenir une bourse?

Cela ne vous inquiète-t-il pas qu’il n’aille pas à
l’université? Il est un peu jeune pour entrer dans le
monde professionnel.

65.

A)

B)

C)

D)

E)

66.

Diğer sayfaya geçiniz.16

DOĞRU CEVAP: C 
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67.  68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

68.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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69.

70.

Être optimiste n’est pas simplement avoir confiance
en l’avenir, c’est aussi expliquer ce qui nous arrive
d’une manière positive, dans une situation négative.

Être optimiste veut dire avoir confiance en l’avenir et
être capable d’expliquer de façon positive tous les
évènements auxquels nous devons faire face.

Sans une certaine capacité à transformer des
évènements négatifs de manière positive et sans une
confiance en l’avenir ne suffit pas pour être qualifié
d’optimiste.

Si l’on peut expliquer ce qui nous arrive de manière
positive alors que la situation est négative, alors on
peut être qualifié d’optimiste et avoir confiance en
l’avenir.

L’optimisme permet d’avoir confiance en l’avenir et de
pouvoir transformer de façon positive tous les
évènements qui nous arrivent.

Il ne suffit pas d’avoir confiance en l’avenir pour être
optimiste, il faut également pouvoir expliquer de façon
positive ce qui nous arrive lors d’une situation
négative.

71.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.18

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

72.

73.

Depuis le début des années 1950, le rock and roll
s’est répandu sur toute la planète à partir des
États-Unis. Lien musical pour la jeunesse urbaine,  
il constitue le véhicule d’une attitude de rupture,
souvent violente, avec l’ordre établi. ---- Aussi le
rock est-il devenu un genre complexe, multiforme,
avec ses branches, filiations et courants
spécifiques. Chacun génère son esthétique propre:
forme musicale, manière de danser, univers
imaginaire, panoplie vestimentaire… Il compte parmi
les phénomènes culturels majeurs de la seconde
moitié du XXe siècle et les principaux facteurs qui
ont permis l’hégémonie mondiale de la culture
anglo-saxonne à travers les masses populaires.

Les jeunes générations le remettent sans cesse en
question, en en renouvelant les formes d’expression.

Même si le rock est né aux États-Unis, la
Grande-Bretagne a donné naissance à de grands
groupes de rock tels que les Rolling Stones.

Elvis Presley a été incontestablement une des figures
les plus emblématiques du rock and roll américain.

Il est le résultat de l’appropriation du rythme de blues
par des musiciens blancs à une époque où la
ségrégation faisait rage aux États-Unis.

C’est pourquoi, la guitare devient rapidement
l’instrument de prédilection des rockers.

74.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.19

DOĞRU CEVAP: A 
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 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

76.

77.

78.

(I) En 1928, Moscou crée les "Spartakiades 
internationales" pour concurrencer les Jeux
Olympiques. (II) Donc, les premiers Jeux Olympiques se
sont tenus en 776 avant J.-C. (III) La mascotte n'est
autre que Spartacus, esclave et gladiateur qui provoqua
une révolte servile en 73 avant J.-C. dans toute l'Italie
du Sud. (IV) Ces Olympiades rouges, auxquelles
participent alors douze pays communistes, ont pour but
de "combattre le sport bourgeois".  (V) Elles cessent en
1952, lorsque l'URSS décide de participer au
Jeux Olympiques "capitalistes".

I II III IV V

79.

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.20

DOĞRU CEVAP: B 

 

 

 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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 (2,5 saat). Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 
dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav 
bitmeden tamamlarsanız 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.

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.

 

 

 


