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2015-YDS Sonbahar/RUSÇA RUSÇA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

Важно, чтобы все граждане, ---- от их статуса,
были равны перед законом.

самостоятельно свободно 

независимо  вольно   

отдельно    

 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: C 
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Моя мама очень любить ухаживать ----
комнатными растениями.

за с  перед  между под    

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

7.

8.

A) B) C) D) E)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: A 

 

 

 

У большинства народов существует неписанный
закон, запрещающий в упор ---- другого человека,
особенно незнакомого.

A) B)

C) D)

E)

рассмотреть высматривать

смотреть    рассматриват

глядеть   

Bu soru, Bilim Kurulunun tavsiyesi 
üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu 
tarafından iptal edilmiştir. 



2015-YDS Sonbahar/RUSÇA

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

17.

18.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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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.4
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Всё в доме было таким, ----.

как он решился забыть

что ему хотелось помнить   

что сохранилось в его памяти    

где прошло его детство  

каким он хотел его видеть 

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

27.

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

30.

31.

32.

33.

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: E 
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34.

35.

36.

Французы увидели на сцене не просто
изумительного певца, но и героя одного из
произведений Достоевского, чьи романы
мистически отражали загадочную славянскую
душу.

Fransızlar sahnede eşsiz bir şarkıcının yanı sıra,
romanlarıyla Slav ruhunun mistikliğine dikkat çeken
Dostoyevski’nin yapıtlarından birindeki kahramanı da
gördüler.

Sahnedeki Fransızlar, yalnızca eşsiz bir şarkıcı değil,
Slav ruhunu mistikleştiren Dostoyevski’nin
romanlarından bir kahramanı da görmüş gibi oldular.

Fransız sahnesinde seyirciler, hem benzersiz bir
kahraman hem de Slav ruhunun derinlerdeki
mistisizmini yansıtan Dostoyevski’nin her romanında
görülen bir kahramanın somut halini seyrettiler.

Fransızlar sahnede yalnızca eşsiz bir şarkıcı değil,
romanları gizemli Slav ruhunu mistik biçimde yansıtan
Dostoyevski’nin romanlarından birinin kahramanını da
görmüşlerdi.

Fransızlar, romanları gizemli Slav ruhunun en mistik
ifadesi anlamına gelen Dostoyevski’nin
kahramanlarından birini sahnedeki eşsiz şarkıcıda
görmüşlerdi.

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

37.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6

DOĞRU CEVAP: D 

 

 

 



2015-YDS Sonbahar/RUSÇA

38.

39.

40.

41.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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42.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

Ольга:
 Давай арендуем машину и махнём на

выходные в деревню к моим родственникам.

Виктор:
 Хорошая идея! Какую машину ты

предпочитаешь?

Ольга:
 ----

Виктор:
 Тогда я возьму в аренду джип. На нём будет

легче проехать по дорогам в сельской
местности.

Тип автомобиля не имеет для меня никакого
значения. Выбери на свой вкус.

Возьми спортивную машину. Это будет очень
интересно.

Если хочешь, можем поехать на электричке или на
автобусе.

Можем обойтись и без машины. Попросим, чтобы
нас встретили на вокзале.

Подойдёт любая машина. Ведь мы не будем
выезжать за пределы города.

64.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.14

DOĞRU CEVAP: A 
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65. 66.

67.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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 68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

68.

69.

Diğer sayfaya geçiniz.16

 

 

 



2015-YDS Sonbahar/RUSÇA

В средневековье детали мужского платья были
продуманы крайне тщательно, а процесс
утреннего туалета отличался такой сложностью,
что не каждый мог справиться с этим
самостоятельно.

В средние века детали мужского платья и
процедура утреннего туалета были настолько
просты, что каждый мужчина мог одеться без
посторонней помощи.

В средневековье процесс утренней трапезы
мужчин был настолько сложным, что многим
приходилось прибегать к посторонней помощи.

В средние века элементы мужской одежды были
досконально продуманы, а церемония утреннего
туалета была настолько трудной, что не все могли
выполнить её сами.

В средине века не только всем аксессуарам
мужской одежды, но и крайне сложной церемонии
утреннего приготовления придавали большое
значение.

В средине столетия отделка мужской одежды была
настолько сложной, процесс её пошива занимал
так много времени, что не каждый мог взяться за
такую работу.

70.

71.

A)

B)

C)

D)

E)

В 1825 году на месте старого Петровского театра
был построен новый. Его назвали Большой
театр, и действительно, он вполне оправдывал
это название: здание было вторым в Европе по
величине после знаменитого миланского «Ла
Скала». ---- Архитектор Л. Кавос сохранил общую
схему здания, но сильно изменил его пропорции
и театр был надстроен и стал выше.

Большой театр стал таким, каким его знают и
сегодня все любители искусства.

В 1853 году, после пожара, помещение театра
было значительно перестроено.

Это был первый в Москве постоянный театр.

При перестройке зал был расширен, его форма
несколько изменена для улучшения акустики.

Театр предназначен для проведения серьёзных
мероприятий.

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

72.

A)

B)

C)

D)

E)

73.

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: C 

DOĞRU CEVAP: B 
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74.

75.

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

76.

77.

78.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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(I) В конце жизни Гёте сказал: «Добрые люди не
знают, как много времени и труда необходимо,
чтобы научиться читать». (II) Действительно, читать -
это осмысливать жизнь и самого себя в этой
жизни. (III) Кроме того читатель должен научиться
по-настоящему сопереживать. (IV) А для этого нужны
мудрость и жизненный опыт. (V) Я всегда завидовал
своим сверстникам, у которых сохранились
отцовские библиотеки.

I II III IV V

79.

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.19

DOĞRU CEVAP: E 

 

 

 



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.

 

 

 




