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KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 
LİSANS DÜZEYİ (A Grubu ve Öğretmenlik) 

30 Haziran 2007 

YABANCI DİL TESTİ 
 

 DİKKAT!
 SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 

1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve sınav salon numaranızı aşağıya yazınız. 

 

ADINIZ   : ........................................... 
SOYADINIZ  : ........................................... 
T.C. KİMLİK NUMARANIZ : ........................................... 
SINAV SALON NO. : ........................................... 

 

2. Soru kitapçığınızın türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde aynen 
kodlayınız ve Salon Görevlisinin de ilgili yere kodladığınız bilgiyi onaylamasını sağlayınız. 
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SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

 
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlen-
dirilmesi mümkün değildir. 

3. Yabancı Dil Testi için verilen toplam cevaplama süresi 60 dakikadır (1 saat). 

4. Yabancı Dil Testi Almanca, Fransızca, İngilizce olmak üzere 3 ayrı dilde hazırlanmıştır. Başvuruda belirt-
tiğiniz Yabancı Dil Testini cevaplayınız. 
Her testte 60 soru vardır. Bu testlerin başladıkları sayfalar şöyledir: 

 Almanca     1 

 Fransızca 16 

 İngilizce 30 

5. Cevaplamaya seçtiğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap 
kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 

6. Testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle hakkında hiçbir 
fikrinizin olmadığı soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebili-
yorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. 

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir. 

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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