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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).

2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.

Ö

3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından
paraflanmasını sağlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

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 testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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5. ---- не се създава от обстоятелствата, а
обстоятелствата се създават от ----.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Подайте ми няколко ----.
А) вестник

B) вестници

C) вестника

D) вестниче

A) Човека / човек

B) Човека / човека

C) Човекът / човекът

D) Човека / човекът

E) Човекът / човека

E) вестникът

M

6. Госпожо, Вие най-любезно сте ---- да се
явите пред съда.
А) била поканени

B) била поканена

C) били поканена

D) били поканени

E) била поканената

2. Той трудно ---- на вредни влияния.
B) се дава

C) се подава

D) се поддава

SY

А) се издава

7. ---- съюз между човека и природата е ---път към ---- утрешен ден на планетата.

E) се предава

A) Естественият / най-сигурния / щастливия

B) Естественият / най-сигурният /
щастливият
C) Естествения / най-сигурният / щастливия

D) Естествения / най-сигурния / щастливият

3. Стори му се, че вижда сън и ---- с ръка
челото си.
А) посочи

B) потърка

C) вдигна

E) извърна

Ö

D) поклати

E) Естественият / най-сигурният /
щастливия

8. Човекът се ---- от другите живи същества
по ---- си.
A) отклонява / разума

4. Който не чете, той ---- множество
възможности за познание.
А) пропуска

B) допуска

D) пуска

B) отделя / разумът
C) отличава / разума

C) спуска

D) отдалечава / разумът

E) изпуска

E) оприличава / разум

Diğer sayfaya geçiniz.

A

1
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9. Спрях пред къщата, чиито прозорци
подсказваха, че в ---- отдавна никой не
живее.
A) него

B) нея

C) тях

D) техните

13. Неговата голяма и бяла къща, в която ---многолюдното му семейство, беше на
лично място сред селото и отдалече ----,
че е богаташка.
A) живееха / се забелязваше
B) живееше / личеше

E) техния

C) живя / се разбрала
D) живеели / се натрапваше

M

E) бяха живели / говореха
10. Скучае само този, който няма какво да
разговаря ---- себе си.
А) със

B) за

C) в

D) при

E) след

SY

14. Тя обичаше снахите и внучетата си, но ---строго с всички и когато кажеше нещо,
искаше ---- да бъде изпълнено.
A) се държеше / то

11. ---- някой се спреше и се загледаше
нататък, щеше да забележи, че тук-там из
горите пламват огньове.

B) причиняваше / там
C) скарваше / това

А) Както

B) Като

D) се заканваше / непременно

C) Пред

D) Ако

E) се противопоставяше / веднага

Ö

E) Поради това

15. И до днес човек ---- вълнение при вида на
архитектурните паметници, които преди
две хилядолетия са били свидетелство за
---- на Древна Гърция.

12. При едно от пътуванията си до Лондон
Гео Милев се запознава с белгийския поет
Емил Верхарн, ---- възгледи оказват
силно ---- върху него.

A) обладава / могъществото

A) който / внимание

B) чувства / власт

B) чийто / влияние

C) усеща / силната

C) чието / действие

D) изпитва / величието

D) чийто / състояние

E) приема / силата

E) чиито / въздействие
Diğer sayfaya geçiniz.

A

2
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21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

«Древните цивилизации» от (16) ---- «Нашата
планета» е богато илюстрирана
енциклопедия. Тя (17) ---- и прекрасен
картографски материал. В книгата се
представят обществата, от които сме (18) ---основните принципи на своя начин на живот.
Енциклопедията (19) ---- културата на народи
от целия свят. Всички те са (20) ---- в
рамките на задълбоченото преосмисляне на
Древния свят, дело на екип от изтъкнати
историци.

Карамфилът е широко разпространен у нас
декоративноцъфтящ (21) ----. Това е
традиционно растение, което (22) ---- почти
във всички градини и дворове. На височина
достига (23) ---- 30 см. Още първата година
карамфилът развива дълбока и силно
(24) ---- коренова система. Важна (25) ---- при
това растение е, че то не цъфти през
първата година.

16.

M

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

А) редицата

B) реда

C) поредицата

D) поредната

E) сериалът

21.

A) разред

B) разновидност

C) цвете

D) вид

E) клас

SY

22.

17.

А) състои

B) задържа

C) издържа

D) съдържа

A) се характеризира

B) се оглежда

C) се преглежда

D) се изчерпва

E) се отглежда

E) придържа

23.

18.

А) с

А) повлияли

B) проследили

C) преследвали

D) издали

Ö
19.

B) прихваща

C) захваща

D) похваща

C) за

D) при

E) от

24.

E) наследили

А) обхваща

B) до

А) развихрена

B) разширена

C) разклонена

D) отрупана

E) раздробена

E) схваща

25.

20.

А) прегледани

B) разгледани

C) обгледани

D) загледани

A) особеност

B) способност

C) част

D) загадъчност
E) бележка

E) изгледани

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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29. Въпреки че беше виновна, ----.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) тя ще се разхлипа
B) тя се уплаши истински

26. ---- и се настаниха в хотела.
A) След малко гостите ще дойдат

C) тя се разплака

B) Скоро гостите пристигнаха

D) тя не се смути

C) Всички с нетърпение очакват гостите

E) тя дори почервеня от срам

D) Гостите идват точно навреме

M

E) Гостите щели да закъснеят още малко

27. Заподозреният, ----, се оказа невинен.

SY

A) към когото се отправяха какви ли не
обвинения

B) за който ми разказаха неприятни неща
преди малко
C) които имаха и други провинения в
досието си

30. Вчера изслушах доводите му и ----.
A) не се съгласявам с техните мотиви

D) при който тази сутрин дойдоха двама
адвокати

B) няма как да приема възраженията им

E) с който преди години сте учили в едно
училище

C) не съм съгласен с неговото мнение

D) отхвърлям нейното предложение

Ö

E) напълно се убедих в нейната правота

28. ---- и земята бързо побеля.
A) Закапа проливен дъжд

B) Заваля пухкав сняг

C) Засвятка силно

D) Загърмя ненадейно

E) Заръмя ситен дъждец

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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31. ----, макар че той е доста по-възрастен.

34. Погледнах през прозореца и ----.
A) видях бурното море

B) Възгледите й се различаваха

B) ще отида в големия град

C) Едва ли ще достигнем до общо мнение

C) приближавам се до брега

D) Разбираме се добре

D) щях да пристигна навреме

E) Мисълта му не бе ясна и точна

E) бил отишъл много далеч

32. Жената се усмихна и ----.
A) била отишла при него

M

A) Тя едва се забелязва

B) любезно приветстваше всички

C) ще се обърне към присъстващите

SY

35. ----, майките забравят грижата за самите
себе си.

D) сънуват детството си

E) учтиво поздрави

A) Понеже мислеше за бъдещето на детето
си
B) Тъй като мислят непрекъснато за децата
си

C) Те бдяха над милите си чеда

D) Макар че закъснява често

E) Като му дойдеше времето

Ö

33. Срещнах художника, ----.

A) чийто картини са изложени в градската
галерия

B) за чиито картини ти ми беше говорил

C) чийто творби се ценят високо
D) с който ме запозна миналата година

E) чийто поколение остави следа в
живописта

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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37. Метеоролозите предупреждават, че
температурите, измерени в цял свят в
първите шест месеца на 2010 г., са найвисоките, измерени досега.

36. – 40. sorularda, verilen Bulgarca
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.
36. В Европа изследванията по
високоразвитите технологии се
провеждат не само в университетите, но и
в стотици научни институти към различни
учреждения.

A) Meteorologlar, 2010 yılının ilk altı ayında
tüm dünyada ölçülen sıcaklıkların bugüne
kadar ölçülen en yüksek sıcaklıklar olduğu
konusunda uyarıyorlar.
B) Meteorologlara göre, 2010 yılının ilk altı
ayında dünyanın birçok ülkesinde ölçülen
sıcaklıklar, geçen yılın aynı döneminde
ölçülen sıcaklıklardan daha yüksek.

A) Avrupa’daki bilimsel enstitüler, ileri teknoloji
araştırmaları konusunda üniversitelerle
verimli işbirliğinde bulunmaktadır.

M

B) İleri teknoloji araştırmaları Avrupa’daki
üniversitelerde ve farklı kurumlara bağlı
yüzlerce bilimsel enstitüde yürütülmektedir.

C) Meteorologlar, 2010 yılının ilk altı ayında
dünyada ölçülen sıcaklıkların bazı yerlerde
şimdiye dek ölçülen sıcaklıklardan daha
yüksek olduğunu açıkladılar.

C) Avrupa’da ileri teknoloji araştırmaları
sadece üniversitelerde değil, çeşitli
kurumlara bağlı yüzlerce bilimsel enstitüde
de yapılmaktadır.

D) Bugüne kadar dünyada ölçülen en yüksek
sıcaklıkların 2010 yılının ilk altı ayında
yaşandığı meteorologların raporlarından da
anlaşılmaktadır.

D) İleri teknoloji araştırmaları Avrupa’da
yüzlerce üniversitede ve devlet kurumlarına
bağlı bilimsel enstitülerde yapılmaktadır.

SY

E) 2010 yılının ilk altı ayında dünyanın belirli
bölgelerinde sıcaklıkları ölçen meteorologlar
önümüzdeki yılların daha sıcak geçeceği
konusunda uyardılar.

E) Avrupa’daki üniversite ve çeşitli bilimsel
enstitüler arasında ileri teknoloji
araştırmaları alanında rekabet olduğu
bilinmektedir.

38. Известно е, че мусонните дъждове, които
валят в Индия през лятото, често
причиняват наводнения.

Ö

A) Yazın yağan muson yağmurlarının
Hindistan’a komşu ülkelerde de sellere
neden olduğu bilinir.
B) Hindistan’da yağan muson yağmurlarının
özellikle yazın sellere yol açarak büyük
hasarlar meydana getirdiği bilinmektedir.
C) Muson yağmurlarının neden olduğu sellerin
yazın Hindistan’da yaşamı olumsuz yönde
etkilediği bilinmektedir.
D) Hindistan’da yazın yağan muson
yağmurlarının sıkça sellere yol açtığı
bilinmektedir.

E) Hindistan’daki sellerin genelde yazın yağan
muson yağmurları sonucunda oluştuğunu
ve sıklıkla zarar verdiğini bilmekteyiz.
Diğer sayfaya geçiniz.

A
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39. Подправките се добиват както от
корените, пъпките, семената, плодовете и
листата на растенията, така и от кората на
дърветата.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın Bulgarca cümleyi
bulunuz.
41. Elmasın, yerkabuğunun derinliklerinde
milyarlarca yıl boyunca çok yüksek sıcaklık
ve basınç altında oluştuğu kanıtlanmıştır.

A) Bitkilerin kökleri, tomurcukları, tohumları,
meyveleri ve yaprakları olduğu gibi,
ağaçların kabukları da baharat üreticileri
tarafından araştırılmaktadır.

A) Учените предполагат, че диамантът се
образува в дълбините на земната кора в
продължение на милиарди години под
висока температура и налягане.

B) Bitkilerin kökleri, tomurcukları, tohumları,
meyveleri ve yapraklarından, ayrıca
ağaçların kabuklarından da elde edilen
baharatların kullanımı yaygındır.

M

B) Доказано е, че диамантът се образува в
дълбините на земната кора в
продължение на милиарди години под
много висока температура и налягане.

C) Baharatlar, bitkilerin kökleri, tomurcukları,
tohumları, meyveleri ve yapraklarından
olduğu gibi, ağaçların kabuklarından da
elde edilir.

C) Специалистите установиха, че от
милиарди години диамантът се образува
в дълбините на земната кора под висока
температура и налягане.

D) Bitki kökleri, tomurcukları, tohumları ve
meyvelerinden, ayrıca ağaç yaprağı ve
kabuğundan elde edilen baharatlar tropikal
bölgelerde yetişir.

D) Установено е, че продължителната
висока температура и налягане в
дълбините на земната кора са условие
за образуването на диаманта.

SY

E) Baharatlar, bitki kökleri, tomurcukları,
tohumları ve yapraklarından, hatta bazen
ağaçların kabukları ve meyvelerinden elde
edilir.

E) В науката се допуска, че образуването на
диаманта в дълбините на земната кора
предполага наличието на много висока
температура и налягане.

40. Изследователите смятат, че на
повърхността на Марс се намират следи
от организми, живели преди 4 милиарда
години.
A) Araştırmacılar, Mars’ın yüzeyinde dört
milyar yıl önce yaşamış organizmalardan
başka izler de bulmayı hedeflemektedir.

Ö

B) Genç araştırmacı, Mars’ın yüzeyinde
bulunan izlerin dört milyar yıl önce yaşamış
olan organizmalara ait olduğunu iddia etti.

C) Araştırmacılar, dört milyar yıl önce yaşamış
organizmaların izlerine Mars’ın yüzeyinde
rastlanacağına inanıyorlar.
D) Mars’ın yüzeyinde dört milyar yıl önce
yaşamış olduğu sanılan organizmaların
izlerini araştırmacılar incelemektedir.

E) Araştırmacılar, Mars’ın yüzeyinde dört
milyar yıl önce yaşamış organizmalardan
izler bulunduğunu düşünüyorlar.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Hollandalı fizyolog Einthoven’in icat ettiği
elektrokardiyograf kısa sürede kalp
hastalıklarının tanısını koymada önemli bir
cihaz haline geldi.

44. Zoologlar, hem karada hem de suda
yaşayabilen tırtıllar keşfettiklerini bildirdiler.
A) Зоолозите съобщиха, че са открили
гъсеници, които могат да живеят както на
сушата, така и във водата.

A) Холандският физиолог Ейнтховен успява
да изобрети апарата електрокардиограф,
който служи за поставяне на точна
диагноза на сърдечно-съдовите
заболявания.

B) Зоолозите продължават изследването на
гъсениците, които живеят както на
земята, така и във водата.
C) Откриването на гъсеници, живеещи и на
сушата, и във водата, привлече
вниманието на зоолозите.

M

B) Знае се, че диагностицирането на
сърдечните заболявания отдавна се
извършва с електрокардиограф – апарат,
изобретен от холандския физиолог
Ейнтховен.

D) Според зоолозите някои видове
гъсеници притежават свойството да
живеят и на сушата, и във водата.

C) Изобретеният от холандския физиолог
Ейнтховен електрокардиограф за кратко
време се превърна във важен апарат за
диагностициране на сърдечните
заболявания.

E) Разкритието на зоолозите за
съществуването на гъсеници, живеещи
във водата, развълнува научния свят.

SY

D) С изобретяването на апарата
електрокардиограф холандският
физиолог Ейнтховен допринася много за
успешното диагностициране на
сърдечните заболявания.

E) Изобретяването на апарата
електрокардиограф от холандския
физиолог Ейнтховен спомага за
поставянето на точна диагноза на
сърдечните заболявания.

45. Obsidiyen, yanardağların püskürttüğü
lavların soğuyup katılaşmasıyla oluşan bir
mineral türüdür.
A) За разлика от другите видове минерали
обсидианът се образува след
охлаждането и втвърдяването на
вулканичната лава.

43. Gökbilimcilerin elde ettiği sonuçlar, kütlesi
küçük olan yıldızların parlamadığını
göstermektedir.

B) Вулканите изригват лава, която след
охлаждането и втвърдяването си се
превръща в минерал, известен под
името обсидиан.

Ö

A) Наблюденията на астрономите
потвърждават тезата, че светят само
звездите с голяма маса.

C) Обсидианът е вид минерал, който се
образува при охлаждането и
втвърдяването на лавата, която изригват
вулканите.

B) Според резултатите от изследванията на
съвременните астрономи звездите с
малка маса не светят.

D) След процесите на рязко охлаждане и
втвърдяване вулканичната лава се
превръща в минерал, познат в науката
под името обсидиан.

C) Астрономите установиха, че светят онези
небесни тела, които имат голяма маса.

D) Предположенията на астрономите, че
звездите с малка маса не светят ярко, се
потвърдиха.

E) Сред множеството видове минерали,
които се образуват от охлаждането и
втвърдяването на вулканичната лава, се
намира и обсидианът.

E) Получените от астрономите резултати
показват, че звездите с малка маса не
светят.

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. Фониатрията е млада, но бързо
развиваща се научна дисциплина. ----.
Голямо внимание се отделяло на
човешкия глас още в Римската империя в
качеството му на инструмент на
ораторското изкуство. Особен интерес
представлявали езиковите и говорните
нарушения. Така например в своя «Канон
на медицината» Авицена включва
гимнастика и упражнения за дишането и
гласа.

46. – 51. sorularda, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan
yere gelebilecek cümleyi bulunuz.
46. Според легендата Олимпийските игри
били проведени за първи път през 776 г.
пр. н. е. ----. Ето защо до стадиона било
издигнато и голямо светилище на бога,
властващ над всички други божества.
Част от него бил Херайон, храм, за който
изследователите смятали, че е построен
в чест на богинята Хера. По всяка
вероятност този храм също е посветен на
Зевс.

M

A) Промяна в тембъра на гласа може да
настъпи и в резултат на преумора
B) Съвременната медицина се развива с
главоломни темпове

A) То е най-известното състезание в света,
в което атлетите се съревновават за
медали

C) Ларинксът е орган за възпроизвеждане
на звуци

B) Те били празник в чест на Зевс –
своеобразно богослужение, извършвано
чрез спорта

D) Установено е, че гласът е много
чувствителен и към влошаващата се
екологична среда

C) Както е известно, днес олимпиадите се
провеждат на всеки четири години

SY

E) Тя се занимава с проблемите на гласа и
методите на лечение на нарушенията

D) Съвременното олимпийско движение се
ръководи от Международния олимпийски
комитет
E) Наградата за победителите в игрите
била венец от дива маслина

49. През 1502 г. Колумб тръгва на последното
си пътешествие. То е четвърто поред.
След като си набавя кораби и екипаж,
амбициозният мореплавател влиза в
открито море. ----. Според изчисленията
му трябва да плава на запад и след
няколко седмици да я открие.

Ö

47. Исабел Алиенде е родена през 1942 г. в
Чили. Работи като журналистка в
родината си, а след военния преврат
емигрира във Венецуела. Преподава
литература в престижни университети в
САЩ и пише романи. Смята се, че е найдобрата латиноамериканска авторка на
всички времена. -----.

A) Вместо това акостира на бреговете на
Хондурас

A) Голяма част от творбите й са познати и в
Европа

B) Неговата цел е Япония

B) По-късно му се присъжда Нобелова
награда за литература

C) Открива и Коста Рика
D) Историците не разполагат с много данни
по въпроса

C) За заслугите си към
латиноамериканската литература е
награден с множество отличия

E) Скоро след това се отказват от
амбициите си

D) Техните книги се превеждат на
основните световни езици
E) Към края на годината се очаква да
излезе най-новият му роман

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. През Средновековието много владетели
са се увличали по хиромантията –
гледане на бъдещето по ръката. Всички те
са били обградени от щатни хироманти,
към които са се допитвали по важни
проблеми. В днешно време се разглежда
друга функция на ръката. Според
медиците линиите на ръката не
предсказват, а показват. ----.
A) Едва ли ръката ще подсказва какво ще
ни се случи

52. За пръв път сте в Измир и искате да
посетите Кадифекале. Обръщате се към
един от минувачите и го питате как да
стигнете до Кадифекале:
A) Освен Кадифекале, в Измир има ли
други интересни места за посещение?
B) Бихте ли ми казали как мога да отида в
Кадифекале?

M

B) Изследванията продължават с участието
на млади специалисти

52. – 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.

C) Чрез тях могат да бъдат открити
здравословни проблеми

C) Дали от Кадифекале има транспорт за
централната част на града?
D) Според Вас струва ли си да се отиде в
Кадифекале?

D) Древните са възприемали очите като
огледало на душата

E) Бихте ли ми казали за колко време мога
да стигна до Кадифекале?

SY

E) В Китай е бил намерен отпечатък от
палец върху глинен съд

51. Цветарите знаят, че който иска да внесе
частица от пролетта в дома си през
зимата, трябва да заложи на азалията. Тя
не е претенциозна и може да цъфти в
продължение на осем седмици. Ако
купувате растението от магазина,
изберете такова, което вече има пъпки.
----. За да расте и цъфти обилно, азалията
трябва да се полива правилно.

53. Пристигате във Варна без хотелска
резервация. Влизате в един хотел и
питате служителката от рецепцията дали
разполагат със свободна стая:
A) Стаите Ви с изглед към морето ли са?

B) В цената включена ли е закуска?

C) Имате ли свободна единична стая?

Ö

A) Някои видове цветя не се чувстват добре
при директно слънчево огряване

B) През зимата дърветата се нуждаят от
повече светлина и топлина

D) Безплатен ли е паркингът за клиентите
на хотела?
E) Мога ли да платя сметката си при
напускане на хотела?

C) Пролетните цветя придават особена
атмосфера на дома ни

D) Всеки цветар знае много неща за
цветята, които продава

E) Те може да са обагрени в червено,
розово и бяло

Diğer sayfaya geçiniz.
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54. След една седмица очаквате гост от
София, когото ще посрещнете, но не
знаете с какво ще пътува. По
електронната поща го питате:

56. На гара Хайдарпаша в Истанбул искате да
уточните на кой перон ще пристигне
бързият влак от Анкара. Обръщате се към
гише «Информация»:
A) Бих ли могъл да уточня кога пристига
следващият бърз влак от Анкара?

B) Препоръчах ли ти вече да пътуваш с
удобен пътнически автобус?

B) Кажете, моля, с колко минути закъснява
бързият влак от Анкара?

C) Посъветвах ли те да тръгнеш рано
сутрин, за да дойдеш навреме?

C) Искам да разбера дали посрещачите се
допускат до перона?

D) Казах ли ти, че най-добре е да пътуваш
със самолет?

D) Моля, на кой перон ще се установи
бързият влак от Анкара?

E) Провери ли разписанието на влаковете
за Истанбул?

E) Продавате ли карти за пътуване за
бързия влак за Анкара?

SY

M

A) С какво и в колко часа ще пътуваш, за да
зная кога да те посрещна?

57. Румен кани Ивайло на баскетболен мач.
Ивайло учтиво му отказва, тъй като е
зает:

55. Искате да разберете от приятеля си къде
ще прекара новогодишните празници.
Звъните му и го питате:

A) Благодаря ти много! Имах нужда от
разтоварване.

A) Къде предпочиташ да отидем на Нова
година?

B) Благодаря ти, но днес не ми се гледа
баскетбол.

Ö

B) Кажи ми колко дни останаха до Нова
година?

C) С удоволствие бих дошъл, но имам други
задължения.

C) Знаеш ли какво ще правиш след
новогодишните празници?

D) Не желая да гледам баскетбол, много
съм уморен.

D) Имаш ли някакво предложение за
новогодишните празници?

E) Бих дошъл, ако се съгласи и Христо.

E) Имаш ли някакъв план къде ще
празнуваш Нова година?

Diğer sayfaya geçiniz.
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61. (I) Климатичните аномалии заплашват
човечеството с природни катастрофи и
болести. (II) Световната общественост
трябва да предприема съответните мерки.
(III) Крият рискове и от изчезване на някои
животни. (IV) Но има и такива, които ще
оцелеят благодарение на анатомичните и
биологичните си особености. (V) Камилите
са сред тях.

58. – 63. sorularda cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
58. (I) Обявен с право за класик, Решад Нури
дава с творбите си богата храна на турските
сценаристи. (II) «Листопад» е книга, която
разказва за есента на живота, за семейните
грижи на един порядъчен, отговорен и
чувствителен чиновник. (III) Интересът към
турската литература сред българските
читатели бележи видим напредък.
(IV) Авторът разказва обикновено, а създава
запомнящи се и въздействащи герои.
(V) Поучителен, без да е назидателен,
вълнуващ и удивително реалистичен.
B) II

C) III

D) IV

B) II

D) IV

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

63. (I) В земетръсните райони трябва да се
обърне внимание на здравината на
строителството. (II) В Древна Гърция е бил
спазван строг строителен канон.
(III) Обществените сгради трябвало да бъдат
изграждани в дорийски, йонийски или
коринтски стил. (IV) В зависимост от това
били оформяни колоните и други детайли.
(V) Майсторството на архитекта проличавало
по това до каква степен е успял да използва
индивидуални вариации в рамките на
установения стил.

60. (I) Пасифлората е едно от най-красивите
катерливи цветя. (II) Няма човек, който при
вида на прекрасния й цвят да не е изпаднал
в захлас и възторг. (III) Цвят, чийто живот е
мимолетен – само един-единствен ден.
(IV) Но тъй като всеки ден се отварят нови
цветове, растението цъфти през цялото
лято. (V) В цветарските магазини се
предлагат различни есенни цветя.
A) I

E) V

62. (I) Апендикс се нарича извитият участък,
прикрепен за началната част на дебелото
черво. (II) Той напомня за себе си, когато се
развие възпалителен процес.
(III) Симптомите са болки от неясен произход
в долната дясна част на корема. (IV) След
поставяне на диагноза апендиксът се
отстранява хирургично. (V) В аптеките
понякога не се намират някои лекарства.

SY
C) III

Ö

B) II

D) IV

E) V

59. (I) Древна Гърция се слави с пиетета си към
разума. (II) Много по-древна обаче е нейната
слабост към мрачното, тайнственото. (III) В
храма на Аполон в Делфи например идвала
Пития – обвитата в мистериите на отвъдния
свят жрица, която давала на търсещите
съвет двусмислени отговори. (IV) Всяка
година Делфи се посещава от много
чужденци. (V) По този начин тя
предизвиквала войни и влияела върху
съдбата на цели империи.
A) I

C) III

M

A) I

A) I

E) V

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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66. Момчетата, момичетата и техните учители
останаха доволни от концерта.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.

A) Момчетата и момичетата харесаха
концерта, но учителите им не останаха
доволни.

64. Неговата упоритост ме подтикна към
решителни действия.

B) Момчетата и момичетата ръкопляскаха
възторжено и учителите им не можеха да
ги укротят.

A) Приятелят ми е упорит и решителен, но
не му достига постоянство.
B) Беше свикнал да действа решително в
трудни моменти.

M

C) Той отбягваше да приеме бързи решения
и действаше бавно.

C) Момчетата и момичетата най-после си
тръгнаха и учителите им ги придружиха
до спирката.

D) Чрез упоритост и решителност той
постигна големи успехи.

E) Неотстъпчивостта му ме накара да
действам смело.

D) Всички момчета и момичета, а така също
и учителите им, много харесаха
концерта.

SY

E) Момчетата и момичетата решиха да
поканят всички учители на днешния
концерт.

65. На събранието се повдигна и въпросът,
върху който винаги се водеха оживени
дискусии.

67. Тя и брат й са мои добри приятели и
често прекарваме времето си заедно.

A) Всички нерешени въпроси бяха включени
в дневния ред на днешното събрание.

Ö

B) На съвещанието бе поставен за
разглеждане и въпросът, който винаги
пораждаше шумни дебати.

A) И с нея, и с брат й сме много близки и
затова често сме заедно.
B) Нито тя, нито брат й разполагат със
свободно време за приятелите си.

C) Не познавам достатъчно нито нея, нито
брат й, за да ги поканя на вечеря.

C) Решенията на съвещанието по
повдигнатите въпроси не удовлетвориха
участниците.

D) Винаги е забавно да прекараш времето
си сред нови приятели.

D) На събранието бяха повдигнати въпроси,
чието обсъждане единодушно бе
отложено за следващия път.

E) Тя и брат й имат много други познати, с
които прекарват свободното си време.

E) Решението на събранието по
повдигнатите дискусионни въпроси бе
предложено на гласуване.

Diğer sayfaya geçiniz.

A

13

2010 - KPDS Sonbahar / BULGARCA

68. Първото място в този турнир е найсериозният му успех.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.

A) Той се подготви много добре за турнира
и спечели златния медал.

70. Мирослав

B) Ставайки шампион в състезанието, той
постигна най-големия си успех.

:

- Чу ли, че новият директор е хлътнал с
двата крака?

C) Първото място в турнира е залог за
бъдещите му спортни успехи.

Светлин

D) В конкуренцията на силни състезатели
той успя да се пребори за първото място.

- ----?
A) Да разбирам ли, че е освободен от
длъжност

M

E) Първото място в турнира го мотивира за
по-високи успехи в спорта.

:

B) Искаш да кажеш, че е паднал и се
ударил тежко

C) Да не би да е заболял

D) Искаш да кажеш, че е изпаднал в трудно
положение

SY

E) Нима допускаш, че скоро ще бъде
освободен от поста си

71. Орхан :

- Какво ти е мнението за новия играч в
отбора?

69. Докато почивам, слушам музика.

Ерсин :

A) Доказано е, че хубавата музика лекува
душата.

- Не е лош футболист, но и в него има
трески за дялане.

B) Не ми остава време да слушам музика в
междучасието.

Ö

Орхан :
- ----?

C) Когато слушам музика, по-добре си
почивам.

A) Струва ти се, че трудно ще се адаптира
към отбора

D) Докато слушам музика, гледам да
почивам.

B) Имаш предвид, че не е много млад

E) В минути на отдих слушам музика.

C) Искаш да кажеш, че има сериозни
недостатъци
D) Мислиш, че няма да намери място в
първия отбор
E) Допускаш, че има стара контузия

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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72. Ахмед :

74. Николай

:

- Пуснаха ли по книжарниците новия
роман на Недим Гюрсел?

- Не ти ли се стори, че Иван пролива
крокодилски сълзи?

Лейля :

Елена

- ----.

- ----.

A) Зная, че Недим Гюрсел живее в Париж и
Истанбул

A) Да, той съчувстваше истински на
приятеля си

B) Разбрах от приятели, че романът бил на
историческа тема

B) Да, той й съчувстваше с цялата си душа

:

C) Да, Иван е много честен и прям в
отношенията си с другите

M

C) Харесва ми как пише този писател и
затова съм изчела цялата му проза

D) Прави ми впечатление, че Недим Гюрсел
пише много увлекателно

D) Да, и аз мисля, че той съчувства
лицемерно

E) Да, и аз съм на мнение, че страда силно

SY

E) Четох, че от следващата седмица ще
бъде по рафтовете на книжарниците

75. Татяна

73. Стефан :

:

- Поканена съм на конференция в
Кушадасъ, но не зная как е най-добре да
пътувам?

- ----?

Симеон :

Айтен

- Да. Очаква ни силен дъжд, придружен с
гръмотевици.

:

Ö

- ----.

A) Тя вярва ли на синоптиците

A) Най-удобно е със самолет до Измир, а
по-нататък с автобус

B) Чу ли прогнозата на времето за утре

B) Предлагам ти да отложиш пътуването си
за следващата година

C) Кога започна на вали и гърми

D) Кога си е купила този нов чадър

C) Известно ми е, че хотелите в Кушадасъ
разполагат със зали за конференции

E) Кога се развали времето на морето

D) Имай предвид, че от Кушадасъ можеш да
отидеш и до Бодрум
E) Съветвам те след конференцията да
останеш още няколко дни в Кушадасъ
Diğer sayfaya geçiniz.
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78. В текста се изтъква, че ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) университетът «Кадир Хас» ще
продължава да играе роля в
популяризирането на турското кино

Актьорът Серхан Яваш бе отличен от
университета «Кадир Хас» за ролята на
Харун в сериала «Незабравима».
Споменатият университет, който има голяма
роля за популяризирането на турската
култура и изкуство, единодушно присъди
годишната награда за най-добър актьор на
Яваш. В интервютата си пред медиите
призьорът призна, че няма необходимото
образование и голям опит в киното, но е
запленен от актьорската професия и влага
всичките си сили и време да се развива в
тази насока. «Незабравима» е вторият
сериал след «Клетва», в който 38-годишният
Яваш участва.

C) актьорът Яваш не е доволен от
постиженията си в киното
D) «Незабравима» е вторият сериал, в
който Яваш участва
E) «Клетва» е сериалът, в който изгрява
звездата на актьора

M

76. В текста се разказва за ----.

B) Яваш отказва да даде интервюта пред
медиите

A) кариерата на един професионален
актьор в киното

SY

79. Изразът «присъждам награда», който се
намира във второто изречение на текста,
е употребен със следното значение:

B) живота на 38-годишния актьор Серхан
Яваш

A) боря се за награда

C) бъдещите творчески планове на
киноактьора Яваш

B) отнемам нечия награда

C) разминавам се с наградата

D) присъждането на награда за най-добър
актьор на Серхан Яваш

D) заслужавам награда

E) популярността на турските сериали сред
българските телевизионни зрители

E) давам награда, награждавам

Ö

77. Според текста ----.

80. Думата «запленен», която се намира в
предпоследното изречение на текста, е
употребена със следното значение:

A) актьорът получава награда за ролята на
Харун в «Незабравима»
B) Серхан Яваш притежава необходимото
професионално образование

A) попаднал в плен
B) възхитен, очарован

C) «Незабравима» е първият сериал на
актьора Яваш

C) освободен от плен
D) угнетен, потиснат

D) годишната награда е присъдена с
мнозинство от гласовете

E) свободен, независим

E) близките планове на киноактьора са
свързани с театъра
Diğer sayfaya geçiniz.
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83. В текста се изтъква, че ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) съкровището съдържа скулптурни
изображения на сцени от митологията

C) ритуалните съдове са изработени от
сребро, чието тегло надхвърля 6 кг
D) археолозите очакват да разкрият нови
данни за тракийската култура
E) ритоните служели в тържествените
пирове, които устройвали траките

84. Изразът «тържествен пир», който се
намира в шестото изречение на текста, е
употребен със следното значение:
A) празнично угощение

SY

81. В текста се разказва за ----.

B) съдовете са изработени в Лампсакос на
Дарданелите

M

Панагюрското златно съкровище, датирано
към края на IV в. пр. н. е., е намерено през
1949 г. То се състои от девет ритуални съда,
изработени от чисто злато, с общо тегло над
6 кг. От надпис върху фиала е установено,
че съдовете са изработени в Лампсакос,
който се намирал на Дарданелите. Четири от
ритоните са оформени като глави или като
предната част на животни. Украсата
изобразява митологични сцени, свързани с
известни герои от древността. На един от
ритоните е изобразен тържественият пир в
чест на сватбата на Дионис с критската
принцеса Ариадна. Други три изобразяват
глава на амазонка. Предметите от
Панагюрското съкровище са комплектовани
като изключително богат и с висока
художествена стойност сервиз за ритуални
приношения.

B) традиционен ритуал

A) музея, в който е изложено Панагюрското
златно съкровище

C) опасно приключение
D) сватбено тържество

B) богатото тракийско наследство по
днешните български земи

E) бойно кръщение

C) Панагюрското златно съкровище и
предметите, които го съставят

D) сватбата на Дионис с критската принцеса
Ариадна

E) амазонките и други известни герои от
древността

85. Думата «съд», намираща се във второто
изречение на текста, е употребена със
следното значение:

82. Според текста ----.

Ö

A) кораб, параход

A) специалистите не могат да датират с
точност Панагюрското златно съкровище

B) институция, която разглежда и отсъжда
спорове

B) съкровището се състои само от четири
ритуални съда

C) общност от хора, обединени по някакъв
признак

C) някои предмети от Панагюрското златно
съкровище са безследно изчезнали

D) домакински прибор за течности, зърнени
вещества и др.

D) от 1949 г. в Панагюрище продължават
археологическите разкопки

E) присъда, отсъждане

E) предметите от Панагюрското съкровище
притежават висока художествена
стойност
Diğer sayfaya geçiniz.
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88. В текста се изтъква, че ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) ароматната роза повяхва бавно

C) знанията ни за ароматната роза са
твърде оскъдни
D) освен смърт, розата символизира и
началото на живота
E) розата разцъфва и за утеха на
починалите

89. Изразът «играя роля», който се намира в
третото изречение на текста, е употребен
със следното значение:

SY

86. В текста се разказва за ----.

B) в знак на траур римляните са носели
рози на главите си

M

Знаете ли, че розата е и символ на смъртта?
Тя разцъфва през пролетта не само за
радост на живите, но и за утеха на
починалите. През пролетта, когато
римляните правели помените си, главна
роля играели розите – с гирлянди от рози
украсявали гробниците. Древните гърци
носели рози на главата и гърдите си в знак
на траур, като символ на краткотрайността
на нашия живот, който толкова бързо
повяхва, както и ароматната роза. На
надгробните паметници често слагали
скулптурно изваяно изображение на здраво
преплетени розови пъпки, което
символизирало безкрайност.

A) погребалните обреди на римляните

A) изпълнявам литературен образ на сцена

B) розата, която в древността се явява и
символ на смъртта

B) имам определено значение

C) превъплътявам се в друг образ

C) надгробните паметници от
древногръцкия период

D) изпълнявам с успех поставената задача

D) пролетните цветя, сред които се нарежда
и розата

E) поставям пиесата на сцена

E) героите от древногръцката и римската
митология

Ö

90. Думата «утеха», която се намира във
второто изречение на текста, е
употребена със следното значение:

87. Според текста ----.

A) скулптурното изображение на розовите
пъпки се среща твърде рядко

A) облекчаване на тъга, разтуха
B) притеснение, безпокойство

B) цветята са доказателство за
мимолетността на земния живот

C) непоносима мъка, печал

C) римляните украсявали гробниците с
гирлянди от рози

D) изпитване на тъга
E) угнетеност, измъченост

D) римляните правели помените си в късна
есен
E) надгробните паметници свидетелстват за
епохата, през която са издигнати

Diğer sayfaya geçiniz.
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93. В текста се изтъква, че ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) на дъното на Атлантическия океан се
намират и други потънали кораби

C) трагедията, постигнала «Титаник»,
привлича вниманието на режисьорите
D) задачата на учените е амбициозна, но
трудно осъществима
E) още не са разкрити истинските причини
за потъването на трансатлантика

94. Изразът «ценни книжа», който се намира в
последното изречение на текста, е
употребен със следното значение:

SY

91. В текста се разказва за ----.

B) книгата със стихове на персийския поет е
била обсипана със скъпоценности

M

Учени си поставят амбициозната задача да
открият съкровищата, които са погребани на
кораба «Титаник». От 14 април 1912 г.
плавателният съд лежи на 3500 м дълбочина
в Атлантическия океан. Това, което
различава досегашните опити на
изследователите от новата им задача, е
намерението им да проникнат директно в
каютите на първа класа и в капитанската
кабина. Този път целта е да се доберат до
истинското съкровище. Те се надяват да
открият уникалното издание на «Рубаят»,
книга със стихове от персийски поет, която
била обсипана с диаманти и рубини. Сред
другите желани предмети спадат ценни
книжа и документи, множество скъпи вещи,
принадлежащи на една бляскава епоха.

A) трагедията, която сполетява пътниците
на плавателния съд

A) книга с непреходна художествена
стойност

B) трансатлантика «Титаник», потънал на
14 април 1912 г.

B) книга с висока цена
C) документи с определена парична
стойност

C) опитите да се проникне в дълбините на
океана

D) книга, чиято цена не е указана

D) задачата на учените да намерят
съкровищата на кораба «Титаник»

E) документ за платен дълг

E) методите, чрез които учените ще
постигнат поставената цел

95. Думата «класа», която се намира в
третото изречение на текста, е употребена
със следното значение:

Ö

92. Според текста ----.

A) изследователите имат намерение да
проникнат в каютите на първа класа и
капитанската кабина

A) изключителност, изтъкнатост
B) голяма група хора с еднакво положение в
обществото

B) учените изключват вероятността в
кораба да бъдат открити ценни книжа и
документи

C) равнище, степен

C) Атлантическият океан винаги е бил
опасен за корабоплаването

D) качество, достойнство
E) категория параходни каюти в зависимост
от удобствата, които предоставят

D) досегашните опити да се достигне до
кораба са останали безрезултатни
E) не е изключено в каютите на първа класа
да бъдат намерени и други съкровища

Diğer sayfaya geçiniz.
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98. В текста се изтъква, че ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) в древността никой не е предполагал за
връзката между растенията и зодиаците

От незапомнени времена растенията са
свещени за хората. Редица митове и
предания на различни народи са посветени
на билки, цветя и дървета. Някои се
превръщат в растения символи, които се
използват и като талисмани с магическа
сила, пречистващи от злото и привличащи
доброто. Смятало се е, че всеки вид
растение принадлежи към определено
зодиакално съзвездие и планета. С други
думи, на растенията са присъщи всички
свойства на тази зодия. Всяко растение се
явява като посредник между Слънцето и
Земята. То помага на хората да поемат
радостта от Слънцето и да се пречистват от
греха. По-късно лабораторни изследвания
потвърждават, че редица растения имат
силно биоенергийно влияние и могат да
въздействат върху хората, а техните
лечебни свойства лекуват различни болести.

B) растенията пречистват въздуха, който
вдишваме
C) Земята помага на хората да поемат
радостта от Слънцето
D) лабораторните изследвания
потвърждават биоенергийното
въздействие на растенията

M

E) някои растителни видове са застрашени
от изчезване

99. Изразът «незапомнени времена», който се
намира в първото изречение на текста, е
употребен със следното значение:

SY

A) много отдавна, от далечна старина

96. В текста се разказва за ----.

B) време, за което съществува памет

A) билките и цветята, които се използват за
лечебни цели

C) време, за което не са съхранени писмени
свидетелства

B) свещеното място на растенията в живота
на хората в миналото и днес

D) неотдавна, от скоро време

E) съвремие

C) легендите на древните народи,
посветени на Слънцето

D) перспективите на билколечението в
нашата страна

100. Думата «талисман», която се намира в
третото изречение на текста, е употребена
със следното значение:

E) болестите, които се лекуват с помощта
на билките

A) тайнствено същество

Ö

B) зъл нощен дух, вампир

97. Според текста ----.

C) стара сребърна монета

A) трябва да се провеждат повече
лабораторни изследвания върху
растенията

D) вродена способност за нещо

B) древните хора са вярвали в
пречистващата сила на страданието

E) предмет, който предпазва от беди и носи
щастие

C) растенията са посредници между Земята
и Слънцето

TEST BİTTİ.

D) всяко растение е уникално по отношение
на лечебните си свойства

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E) съществуват болести, пред които
фитотерапията е безпомощна
Diğer sayfaya geçiniz.

A
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2010-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla;
cep bilgisayarı, saat her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla;
müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi
olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi,
pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem,
silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla girmek yasaktır.
Kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal
eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek,
içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava
getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde
su getirebileceklerdir.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180
dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son
15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına
kesinlikle izin verilmeyecektir.
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava
alınmayacaktır.
5. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya
kadar yerlerinizde kalınız.
6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları;
ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri kesinlikle yasaktır.
7. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına
uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması,
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları
uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

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 cevaplarının bir
kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde,
ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava
giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
9. 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.
10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığının üzerindeki açıklamaları dikkatle okumadan cevaplama işlemine geçmeyiniz.
11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,
T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığınızın bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız
geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde
bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde
durumunuz Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir.
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 2010-KPDS Sonbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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