ÇALIŞMA KAĞIDI GENEL BÖLÜM
1.
a)
b)
c)
d)

Hangi adalar İspanya’nın bir parçasıdır:
Balearic adaları
Kanarya adaları
Super adaları
A ve b doğru

2.
a)
b)
c)
d)

İspanya’nın en uzun nehri hangisidir?
Guadalquivir nehri
Duoro (Duero) nehri
Tagus (Tajo) nehri
Kisses (Besòs) nehri

3. İspanya'daki sıcak-yaz Akdeniz iklimi, kuru ve sıcak / sıcak yazlar ve serin ile

ılıman ve yağışlı kışları karakterize etmektedir.
a) doğru
b) yanlış

4.
a)
b)
c)
d)

Cümleyi tamamla. İspanya bir ......
Diktatöryal sistem
Anarşi
cumhuriyet
Demokrasi

5. İspanya’da kaç tane özerk topluluk vardır?
a)
b)
c)
d)

5
17
23
Özerk topluluk yoktur

6.
a)
b)
c)
d)

İspanya’nın temelini oluşturan anayasa ilk olarak ne zaman yapılmıştır?
1930
1970
1980
1978

7.
a)
b)
c)

İspanya devletinin yapısı...
Parlamenter monarşi
Parlamenter cumhuriyet
Parlamenter anarşi
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8.
a)
b)
c)
d)

Euro öncesipara birimi neydi?
Peseta
Duro
Rubia
Costosa

9.
a)
b)
c)
d)

İspanya hala dünyanın en büyük. ............... üreticisidir.
Sangría
Limonata
portakal
zeytin yağı

10. İspanyolların büyük çoğunluğunun dini hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Islamiyet
Yahudilik
Hristiyanlık
Ateism

11. Yeni Yıl Günü önemli bir kutlama, ama ulusal mı yoksa sadece bölgesel
mi?
a) ulusal
b) bölgesel

12. 11 Eylül’de neyi kutluyoruz?
a)
b)
c)
d)

Madrid günü
Ceuta günü
Katalonya günü
Avrupa günü

13. Bir çocuğu evlat edebilmek için hangi koşullara uyulmalıdır:
a) Çocuğun biyolojik ebeveynleri yargıç tarafından gözaltından mahrum
bırakıldıysa.
b) Çocuğun biyolojik ebeveynleri evlat edinme için onay verdiyse. Yeni doğmuş
bir çocuğun durumunda, biyolojik ebeveynler doğum tarihinden en az 30 gün
sonra onay vermelidir.
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c) reşit terk edilmiş ve ebeveynlerin kimliği bilinmediyse. Çocuğun doğum
sırasında terk edilmesi halinde, bu süre içinde annenin ona katılmaması
koşuluyla, çocuk 30 gün sonra evlat edinilebilir.
d) Hepsi
14. Evlilik kaydı yaptırabilmek için iki tarafın yaşı en az kaç olmalıdır?
a)
b)
c)
d)

18
17
16
19

15. Katalan ulusal dansının adı nedir?
a)
b)
c)
d)

Flamenco
Sevillana
Salsa dance
Sardana

16. 6- 16 yaş arasındaki çocukların eğitimi zorunlu ve ücretsizdir.
a) evet
b) hayır

17. İsimlendirme kuralları:
a) İspanya'daki çocuklara bir ad verilir, daha sonra paternal soyadı ve ardından
annenin soyadı takip edilir.
b) İlk isminin bazen iki ismin bir birleşimi olmasına rağmen bir orta isim kavramı
vardır - örn .: José Luis
c) Kadınlar evlendikleri zaman isimlerini değiştirirler.
d) Tüm cevaplar doğru
18. Doğru cümleyi seç:
a) İspanyolcada konuşulan değişimin önemli bir yönü, resmi tú (pl vosotros)
veya tanıdık olan (paslanmış, üslüp) seçici kullanımıdır.
b) İspanyolca konuşulan değişimin çok önemli bir yönü, sizin (ör., ya,
pl.ustedes) ya da tanıdık tú'nin (pl. vosotros) resmi kullanımıdır.
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19. İspanya, her biri kendi geleneksel mutfağı olan birçok bölgeye sahip büyük
bir ülkedir. Hangi cümle doğrudur?
a) Kıyı milleri ile, birçok yemeğin buluşması şaşırtıcı değildir.
b) Kıyı şeridine sahip olmayan birçok yemeğin deniz mahsulleri içermesi
şaşırtıcı değildir.
c) Kıyı milleri ile, birçok yemeğin deniz mahsulleri içermesi şaşırtıcı değildir.
20. Popüler “Tortilla espanola” nelerden yapılır:
a) Patates ve sarımsak ile yapılan omlet
b) Patates ve soğan ile yapılan omlet
c) Patates ve bazilikle yapılmış omlet
d) Omlet, patates ve papağan ile yapılmış
21. “Pincho” geleneksel bir ....
a) Et
b) Balık
c) Deniz mahsulü
d) Küçük atıştırmalık
22. Akşam yemeği tipik olarak şu saatler arasında servis edilir ...
a) 5:00 ve gece yarısı
b) 6:00 ve gece yarısı
c) 8:00 ve gece yarısı
d) Sabah 9:00 ve gece yarısı
23. Tipik vejetaryen bir Katalan yemeği ...
a) Butifarra
b) Escudella
c) Escalivada
d) Paella
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24. Tipik bir Katalan tatlısı ...
a) Crema Catalana
b) Romesco
c) Paellla
d) Escalivada
25. Tipik bir Katalan sosu ....
a) Paella
b) Panellets
c) Alioli
d) Escalivada
26.İspanya’daki en populer spor hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Motorsiklet
Su sporları
Golf
Futbol

27. Yaz Olimpiyatları Oyunları nerede yapıldı?
a) Barcelona'da
b) Madrid'de
c) Sevilla'da
d) Valencia'da
28.İspanyol futbol liginin adı nedir?
a)
b)
c)
d)

El calcio
La Liga
La de siempre
El robo

29. "Panellets" nedir?
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a) Badem, şeker, yumurta ve pinenut ile yapılmış küçük yuvarlak tatlılar.
Herhangi bir sayıdaki kaplamada yuvarlanabilirler, ancak geleneksel olanlar
pinenutlarda yuvarlanır.
b) Fransız Creme Brulée'ye benzer. Şeker, yumurta sarısı ve tarçın ile yapılmış
ve üstüne yanmış
c) Badem, kavrulmuş sarımsak, zeytinyağı ve kurutulmuş kırmızı biberlerden
yapılmış bir sos.
d) Yumuşak ve tuzsuz keçi peyniri, bal ve bazen ceviz ile servis edilir.
30. Doğru cümleyi seç:
a) Geleneksel olarak, öğle yemeği İspanya'daki en büyük öğündür. Öğleden
sonra tipik olarak 4-6: 00 saatleri arasında devam eden siesta'da servis edilir.
b) Geleneksel olarak, öğle yemeği İspanya'daki en büyük öğündür. Öğleden
sonra tipik olarak 2 ile 5:00 arasında değişen siesta'da servis edilir.
c) Geleneksel olarak, öğle yemeği İspanya'nın en büyük yemeği değil. Öğleden
sonra tipik olarak 2 ile 5:00 arasında değişen siesta'da servis edilir.
d) Geleneksel olarak, öğle yemeği İspanya'daki en büyük öğün değil. Öğleden
sonra tipik olarak 4-6: 00 saatleri arasında devam eden siesta'da servis edilir.
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