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BİYOLOJİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi tiroksin sentezi için
gerekli mineraldir?

1.

Çinko A)
Iyot B)
Kalsiyum C)
DemirD)

Aşağıdakilerden hangisi yağda çözünen
vitaminlerden biri değildir?

2.

A A)
B B)
D C)
E D)

Aşağıdakilerden hangisi yıkım reaksiyonları
arasında yer almaz?

3.

Yağ senteziA)
FotosentezB)
Protein senteziC)
Solunum D)

Beslenme, solunum, boşaltım, hareket etme,
uyarılara tepki verme, uyum, üreme, hücresel
yapı, büyüme ve gelişme özelliklerini bir
arada barındıran varlıklara ne ad verilir?

4.

CanlıA)
CansızB)
BakteriC)
BitkiD)

RNA  ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

5.

Deoksiriboz şekeri içerir.A)
Tek ipliklidir.B)
Çift ipliklidir.C)
Yıkılıp yeniden yapılamaz.D)

İki aminoasidin birleşmesiyle oluşan yapıya
ne ad verilir?

6.

TrigliseritA)
Disakkarit B)
Polipeptit C)
Dipeptit D)

Aşağıdakilerden hangisi vücutta sağlığı
tehlikeye sokacak boyutta yağ birikmesi
sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır?

7.

AnemiA)
Beriberi B)
Obezite C)
PellegraD)

pH değeri 0 ile 7 arasında olan maddelere ne
denir?

8.

Asidik A)
NötrB)
Alkali C)
Bazik D)

Aşağıdakilerden hangisi bir pentoz
örneğidir?

9.

GlikozA)
FrüktozB)
Riboz C)
GalaktozD)

Enzimlerin protein kısmına ne ad verilir?10.

Koenzim A)
Kofaktör B)
HoloenzimC)
ApoenzimD)
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A
Canlı vücudunda sentezlenmeyip doğadan
hazır olarak alınan bileşiklere ne ad verilir?

11.

ProteinlerA)
Nükleik asitler B)
İnorganik bileşiklerC)
VitaminlerD)

Aşağıdaki canlılardan hangisi ökaryot canlı
grubunda yer almaz?

12.

KurbağaA)
BakteriB)
AmipC)
Papatya D)

Aşağıdakilerden hangisi bebeğin
büyümesiyle ilgili bir örnektir?

13.

YürümeA)
EmeklemeB)
Kilo alma C)
Koşma D)

Aşağıdakilerden hangisi ATP enerjisini
oluşturan olaylardan biridir?

14.

Sinirsel iletimA)
Oksijenli solunum B)
Hareket C)
Aktif taşımaD)

Aşağıdakilerden hangisi bitki hücre zarını
turgor basıncına dayanıklı hale getiren
yapıdır?

15.

Duvar A)
ÇekirdekB)
MitokondriC)
KloroplastD)

Aşağıdakilerden hangisi küçük moleküllerin
hücre zarından  pasif taşınması yollarından
biridir?

16.

PinositozA)
Ekzositoz B)
FagositozC)
Difüzyon D)

Endositoz ile katı maddelerin hücre içine
alınmasına ne ad verilir?

17.

FagositozA)
PinositozB)
Ekzositoz C)
DifüzyonD)

Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinde
görev alan organeldir?

18.

LizozomA)
KloroplastB)
MitokondriC)
Ribozom D)

Mitokondrinin kıvrımlı iç zarına ne ad verilir?19.

Krista A)
MatriksB)
GranumC)
StromaD)

Aşağıdakilerden hangisi tek zarlı
organellerden biridir?

20.

LökoplastA)
MitokondriB)
KofulC)
KloroplastD)
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BİYOLOJİ 3 A
24 kromozomu olan bir hücrenin kaç
kromatiti vardır?

1.

24A)
36B)
48C)
72D)

Down Sendromu gibi kromozom sayı ve
yapılarındaki farklılıkların belirlenmesini
sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Karyotip oluşturmaA)
Hücre döngüsü sınıflamaB)
Hücre plağı belirlemeC)
Kardeş kromatit karşılaştırmaD)

Kanserli hastalara uygulanan ilaç tedavisine
ne ad verilir?

3.

HipnoterapiA)
KemoterapiB)
HidroterapiC)
RadyoterapiD)

Aşağıdakilerden hangisi soğanla üreyen
(soğanlı) bitkilerden biri değildir?

4.

LaleA)
SümbülB)
ÇilekC)
SarımsakD)

Aşağıdaki canlılardan hangisi bölünerek
çoğalır?

5.

HidraA)
Bira mayasıB)
MantarC)
ÖglenaD)

Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin
özelliklerinden biri değildir?

6.

Sonucunda dört hücre oluşmasıA)
Vücut hücrelerinde görülmesiB)
Kromozom sayısının yarıya inmesiC)
Genetik çeşitliliğin sağlanmasıD)

Canlıdan kopan bir parçanın kendini
tamamlayarak yeni bir canlı oluşturmasına ne
ad verilir?

7.

Rejenerasyon ile üremeA)
Tomurcuklanma ile üremeB)
Sporla üremeC)
Bölünerek üremeD)

Bir hücre arka arkaya dört kez mitoz
geçirmesi sonucu toplam kaç hücre oluşur?

8.

4A)
8B)
16C)
32D)

Bir karakter için farklı alel genleri taşıyan
bireylere ne ad verilir?

9.

HomozigotA)
FenotipB)
OtozomC)
HeterozigotD)

Yumurta ve spermin birleşerek meydana
getirdiği oluşuma ne ad verilir?

10.

GametA)
TetratB)
Zigot C)
KiyazmaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme
türlerinden biri değildir?

11.

KonjugasyonA)
Sporla üremeB)
TomurcuklanmaC)
Bölünerek üremeD)

Aşağıdakilerden hangisi mitozun
aşamalarından biri değildir?

12.

TelofazA)
MetastazB)
ProfazC)
AnafazD)

Aşağıdakilerden hangisi Mendel İlkeleri'nden
biri değildir?

13.

Benzerlik İlkesiA)
Baskınlık İlkesiB)
Bağımsız Açılım İlkesiC)
Bağlanma İlkesiD)

Mayoz geçiren 2n=24 kromozomlu bir
hücrede kaç adet tetrat oluşur?

14.

2A)
12B)
24C)
36D)

Aşağıdakilerden hangisi kanser hastalığıyla
ilgilenen bilim dalıdır?

15.

OnkolojiA)
EndokrinolojiB)
HematolojiC)
ToksikolojiD)

Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen
çeşitlerinin her birine ne ad verilir?

16.

GonozomA)
TetratB)
AlelC)
DihibritD)

Heterozigot durumda fenotipte etkisini
gösterebilen gene ne ad verilir?

17.

OtozomA)
DominantB)
ResesifC)
AlelD)

Sinapsis sırasında homolog kromozomların
kardeş olmayan kromatitleri arasında oluşan
parça değişimine ne ad verilir?

18.

KiazmaA)
SitokinezB)
İnterfazC)
Cross - overD)

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üreyen
bitkilerden biri değildir?

19.

EğreltiotuA)
GülB)
PapatyaC)
Çam ağacıD)

Bezelyeler üzerinde yaptığı özenli çalışmalar
ile kalıtımın ilkelerini bulan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Adolf StrasburgerA)
August WeismannB)
Edouard Van BenedenC)
Gregor MendelD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 A
Hıristiyan inanç esaslarının en önemlisi
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Teslis A)
Haç Yortusu B)
NoelC)
PaskalyaD)

Teizm, aşağıda verilen inançla ilgili felsefi
yaklaşımlardan hangisinin karşısında
durmuştur?

2.

Materyalizm A)
Ateizm B)
Pozitivizm C)
Agnostisizm D)

Yahudilerin dini ritüel için kullandıkları
yapılara ne ad verilir?

3.

ManastırA)
Şapel B)
SinagogC)
MescitD)

Günümüz Yahudi mezhepleri dışında 19.
yüzyılda ortaya çıkan, Kudüs ve çevresinde
Yahudi devleti kurmayı amaçlayan yahudi
hareketine ne ad verilir?

4.

Misyonerlik A)
Siyonizm B)
MenoraC)
HavraD)

Yahudiler mesihin hangi peygamberin
soyundan geleceğine inanırlar?

5.

Hz. Harun (a.s.)A)
Hz. İshak (a.s.)B)
Hz. Davud (a.s.)C)
Hz. Yakup (a.s.)D)

Hıristiyanlığa kabulün ikinci aşamasını
aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

6.

VaftizA)
Ekmek Şarap Ayini (Evharistiya) B)
Günah İtirafı (Penitence)C)
Kuvvetlendirme (Konfirmasyon)D)

Felsefi yönden hiçbir gerçek kabul etmeyen,
siyasi yönden her türlü otoriteyi reddeden,
ahlaki yönden hiçbir değeri tanımayan
kişilere ne ad verilir?

7.

Sekülarist A)
Hümanist B)
Nihilist C)
Deist D)

Yahudilerin kutsal kitaplarının yazılı kısmına
ne ad verilir?

8.

Talmut A)
TanahB)
Kippa C)
Mişna D)

Hıristiyan inancına göre tanrının aktif olarak
katıldığına inanılan dini ayinlere ne ad
verilir?

9.

GemeraA)
KetuvimB)
SakramentC)
NeviimD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyada
İslamofobinin oluşmasında etkili olmuştur?

10.

İslam’ın kolaylaştırıcı bir din olmasıA)
İslam’ın en son gönderilen ilahi din olmasıB)
İslam’ın birincil kaynaklardan doğru şekilde
öğrenilmemesi

C)

İslam’ın evrensel bir din olmasıD)

16. yüzyılda Martin Luter tarafından başlatılan
reform hareketleri sonucunda ortaya çıkan
Hıristiyan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

11.

OrtodokslukA)
KatoliklikB)
Evanjelik akımlarC)
ProtestanlıkD)

Laik anlayışı temsil eden Yahudi meshebi
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Ortodoks YahudilikA)
Yeniden Yapılanmacı YahudilikB)
Muhafazakâr YahudilikC)
Reformist YahudilikD)

Hedef kitlesi gençlerden oluştuğu için yeni
dini hareketler aşağıdakilerden hangisiyle
tanımlanmaktadır?

13.

Bilimsel dinlerA)
Gençlik dinleriB)
Teknolojik dinlerC)
Moda dinlerD)

Yahudilerin kutsal kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Tevrat A)
İncil B)
Zebur C)
Mushaf D)
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A
Yahudi inancında son peygamber
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Melaki A)
Hz. Musa (a.s.)B)
Hz. Adem (a.s.)C)
Hz. İsa (a.s.)D)

Yahudilikte erkekler kaç yaşını doldurduktan
sonra dini ritüellerden sorumlu tutulurlar?

16.

13A)
12B)
14C)
15D)

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki on
emirden biri değildir?

17.

Zina etmeyeceksin A)
Pazar günü hiçbir iş yapmayacaksınB)
Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksinC)
Annene ve babana hürmet edeceksinD)

Aşağıdakilerden hangisi büyüklüğüne bağlı
olarak kiliselere verilen isimlerden biri
değildir?

18.

KatedralA)
BazilikaB)
KonsilC)
MabedD)

Tıbbi bir tedavi yöntemi gibi görünmesine
rağmen Budizm, Hinduizm ve Şintoizm gibi
dinlerin karma düşüncesini yansıtan dini
hareket aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Reiki A)
Milenyum tarikatıB)
Sahaja YogaC)
Transandantal Meditasyon D)

Yahudiler, millet olarak kökenlerini
aşağıdakilerden hangi peygambere
dayandırırlar?

20.

Hz. İsmail (a.s.)A)
Hz. Davud (a.s.)B)
Hz. Yusuf (a.s.)C)
Hz. İbrahim (a.s.)D)
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FELSEFE 2 A
Aşağıdaki filozoflardan hangisine göre sanat
bir taklit etme, öykünme veya yansıtmadır?

1.

PlatonA)
SchillerB)
CroceC)
KantD)

İnsanın kendi akıl ve iradeleriyle
oluşturdukları yazılı hukuk kuralları aşağıdaki
otorite türlerinden hangisinin
kapsamındadır?

2.

Tanrısal otoriteA)
Karizmatik otoriteB)
Demokratik veya hukuksal otoriteC)
Geleneksel otoriteD)

Berkeley “Var olmak algılanmış olmaktır.”
derken aşağıdaki görüşlerden hangisini
desteklemektedir?

3.

Maddenin var oluşu zihnin varoluşuna
indirgenmiştir.

A)

Tek tek nesnelerin içinde yer alan ideaları
soyutlama genelleme yoluyla elde ederiz.

B)

İnsan makineye benzeyen bir varlıktır.C)
Maddenin değişimi ve hareketi mekanik
değil, diyalektik bir biçimde gerçekleşir.

D)

Hegel'in devleti sivil toplumu oluşturan tek
tek bireylerin üzerinde bulunan ve bireylerin
arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk
düzeni olarak tanımlaması aşağıdaki
görüşlerden hangisini destekler?

4.

Devlet birey için vardır.A)
Birey-devlet eşit hak ve görevlere sahiptir.B)
Birey devlet için vardır.C)
Birey özgürdür.D)

Alexandre Koyre’nin “Bilimsel keşifler ve
bilim tarihi yalnızca matıksal, akılsal
süreçlerin bir ürünü değildir; bilimin
temelinde akıl dışı, mantık dışı, bilim dışı
öğeler; metafizik, dinsel, büyüsel, sanatsal ve
hepsinden önemlisi felsefi öğeler de
bulunur." sözü bilimin aşağıdaki alanlardan
hangisi ile ilişkili olduğunu vurgular?

5.

FelsefeA)
MatematikB)
GeometriC)
SosyolojiD)

“Su 100 derecede kaynar.” önermesinin
doğru olup olmadığını anlamak için suyu 100
derecede kaynatan birisi doğru bilginin
aşağıdaki hangi ölçütünü aramaktadır?

6.

Tümel uzlaşımA)
TutarlılıkB)
UygunlukC)
YaralıkD)

"Özgürlüksüz eşitliğin ve eşitliksiz
özgürlüğün, ideal düzeni oluşturamaması
üçüncü bir ölçütün gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır." fikrindeki ölçüt aşağıdakilerden
hangisidr?

7.

EmekA)
BireyB)
EkonomiC)
AdaletD)

Kant, “Öyle davran ki, insanlığı kendinde ve
başkalarında bir araç olarak değil, hep bir
amaç olarak göresin.” sözünü
aşağıdakilerden hangisini açıklamak için
kullanmıştır?

8.

Saf aklın eleştirisiA)
Evrensel ahlak yasasıB)
VaroluşçuluğuC)
Bilginin kaynağıD)

Tanrı’nın varlığının da yokluğunun da
bilinemeyeceğini ifade eden görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

PanteizmA)
AteizmB)
TeizmC)
AgnostisizmD)

Aşağıdakilerden hangisi özgürlük ve
sorumluluk arasındaki ilişki ile ilgili
yaklaşımlardan biri değildir?

10.

İndeterminizmA)
DeterminizmB)
FatalizmC)
TümdengelimD)

Aşağıdaki sözlerden hangisi insanın, bilmeyi
ve bilgiyi sorgulayan, bildiklerinin
doğruluğundan emin olmak isteyen bir varlık
olduğunu ifade eder?

11.

“Felsefe yolda olmaktır.”A)
“Düşünüyorum öyleyse varım”B)
“Var olmak algılanmış olmaktır.”C)
“İnsan doğal olarak bilmek ister.”D)
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A
Ayşe'nin bir ideolojiye onu hiç eleştirmeden,
kişisel eğilimlerine dayanarak körü körüne
inanması aşağıdakilerden hangisi ile
nitelendirilebilir?

12.

SeptikA)
DogmatikB)
EvrenselC)
RasyonelD)

-------, doğa ötesi sorunlarla ilgili ussal
açıklamalardır. ------- varlığın ne olduğunu,
anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini ve türlerini
araştıran felsefe disiplinidir. Felsefenin bu
amacını gerçekleştiren alt disiplinine ------- denir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru
şekilde tamamlar?

13.

Metafizik-Varlık felsefesi-OntolojiA)
Teoloji-Epistemoloji-OntolojiB)
Ontoloji-Metafizik-EpistemolojiC)
Ontoloji-Teoloji-EstetikD)

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin
ele alacağı bir soru olamaz?

14.

Bilim nedir?A)
Bilimin insan yaşamındaki yeri ve değeri
nedir?

B)

Adalet nedir?C)
Bilimler hangi yöntemi izlemelidir?D)

Varlığın mahiyetinin maddesel olduğunu
kabul eden görüşe ne ad verilir?

15.

RasyonalizmA)
İdealizmB)
MateryalizmC)
AmpirizmD)

Bilginin kaynağının hem akıl hem de duyular
olduğunu savunan filozof aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

LockeA)
KantB)
DescartesC)
HegelD)

"Ege bölgesinde neden daha çok deprem
hareketi izlenir?" sorusuna bilimsel bir
cevap arayan bir kişinin bu soruyu sorduğu
aşama aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Problemin tespit edilme aşamasıA)
Betimleme aşamasıB)
Açıklama aşamasıC)
Hipotez oluşturma aşamasıD)

Bir çiftçi için yağmurun yağması “iyi” bir şey
olmasına rağmen, bir çatı ustası için
yağmurun yağmasının “kötü” olması
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

18.

Çiftçiler iyi insanlardır.A)
“İyi” ve “kötü” yer, zaman ve bakış açısına
göre değişebilir.

B)

İyi ve kötü her zaman evrensel değerlerdir.C)
Hava tahminleri her zaman kesin doğruyu
vermez.

D)

Aşağıdakilerden hangisi deizm ile teizm
arasındaki ortak noktayı açıklar?

19.

İkisinde de kutsal kitaplar gereklidir.A)
İkisi de Tanrı’nın aşkınlığını kabul eder.B)
İkisinde de Tanrı evreni yarattıktan sonra
evrene müdahale eder.

C)

İkisi de “vahyedilmiş din” anlayışını savunur.D)

Bir sanat eseri eğer yeni bir mesaj vermeyip,
kendinden öncekileri taklit veya tekrar ediyorsa
bir sanat eseri olarak kabul edilemez.

Yukarıdaki bilgiye göre, bu eserin sanat eseri
sayılabilmesi için aşağıdaki hangi özelliği
barındırması vurgulanmaktadır?

20.

KalıcılıkA)
EvrensellikB)
ÖlçülülükC)
ÖzgünlükD)
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FİZİK 1 A
Aşağıdakilerden hangisi bir skaler
büyüklüktür?

1.

İvmeA)
SüratB)
KuvvetC)
Yer değiştirmeD)

1609 yılında yapılmış basit bir teleskoptan
ilham alarak geliştirdiği teleskopla uzay ile
ilgili gözlemler yapan bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

GalileoA)
NewtonB)
AristoC)
KeplerD)

Işık hızına yakın hızlarda hareket eden
nesnelerin hareketini tanımlayan ve
kuramları ortaya atan bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Kopernik A)
NewtonB)
GalileoC)
Einstein D)

Isının madde içinde yayılmasını ve iletimini
inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

ManyetizmaA)
Atom fiziğiB)
TermodinamikC)
Yüksek enerji ve plazma fiziğiD)

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulmuş
olan bilim araştırma merkezlerinden biri
değildir?

5.

TÜBİTAKA)
TAEKB)
ASELSANC)
NASAD)

Aşağıdaki türetilmiş büyüklüklerden
hangisinin birimi N/m2’dir?

6.

Öz kütleA)
KuvvetB)
YoğunlukC)
BasınçD)

10,5 g/cm3 öz kütleye sahip, bir kenarı 3 cm
olan küp şeklindeki bir gümüş parçasının
kütlesi kaç g’dır?

7.

31,5A)
94,5B)
283,5C)
850,5D)

I. Kütlenin Uluslararası Birim Sisteminde (SI)
birimi gramdır.

II. Maddenin evrende kapladığı yere hacim
denir.

III. Desimetreküp bir hacim birimidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

8.

Yalnız IIA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)

Aşağıdakilerden hangisi bir kap içerisindeki
suyun yüzey geriliminin değişmesine neden
olan faktörlerden biri değildir?

9.

Deterjan ilavesiA)
Kabın derinliğiB)
SıcaklıkC)
Tuz ilavesiD)
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A
En, boy ve yüksekliği sırasıyla 3cm, 4cm ve
2cm olarak verilen bir dikdörtgen prizmanın
dayanıklılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

10.

2A)
1/2B)
1/3C)
1/12D)

Evden uzun süre ayrı kalındığında çiçekleri
sulamak için bir ucu saksıya bir ucu da su dolu
bir kaba batırılmış bir düzenek kullanılır. 

Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

11.

KohezyonA)
KılcallıkB)
Yüzey gerilimiC)
AdezyonD)

I. Aynı cins molekülleri bir arada tutan kuvvete
kohezyon kuvveti adı verilir.

II. Farklı cins maddelerin birbirine yapışmasını
sağlayan etkileşime adezyon kuvveti adı
verilir.

III. Su moleküllerinin bir arada durmasını
sağlayan kuvvet kohezyon kuvvetidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

12.

Yalnız IIIA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)

I. Yer değiştirme skaler bir büyüklüktür.
II. Sürat vektörel bir büyüklüktür.
III. Alınan yol skaler bir büyüklüktür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

13.

Yalnız IIIA)
I ve IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)

Dayanıklılık aşağıdakilerden hangisine bağlı
değildir?

14.

Cismin boyutlarınaA)
Cismin yapıldığı maddenin cinsineB)
Cismin şeklineC)
Cisme uygulanan kuvveteD)

Yukarıda hareket halindeki bir cismin
hız-zaman grafiği verilmiştir. Cismin 3 ve 4
saniye aralığındaki ivmesi aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

-20 m/s2A)
-5 m/s2B)
+5 m/s2C)
+20 m/s2D)

I. Sabit hızla hareket eden cisimlerin üzerine
etki eden net kuvvet sıfırdır.

II. m kütleli bir cisme uygulanan kuvvet iki katına
çıkarılırsa cismin ivmesi de iki katına çıkar.

III. Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

16.

I ve IIA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)
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A
Bir bisiklet sürücüsü Bursa’dan hareket
ederek Eskişehir’e 7 saatte gelmiştir.
Bursa-Eskişehir arası 154 km olduğuna göre
bisiklet sürücüsünün ortalama sürati kaç
km/saattir?

17.

22A)
38B)
147C)
161D)

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini
etkileyen faktörlerden biri değildir?

18.

Cismin durgun veya hareketli olmasıA)
Sürtünen yüzeye etki eden dik kuvvetB)
Sürtünen yüzeyin alanıC)
Sürtünen yüzeyin cinsiD)

Aşağıdakilerden hangisi kuvvet
birimlerinden biridir?

19.

kg.mA)
kg.m/s2B)
kg/m2C)
kgD)

Şekilde A, B ve C cisimlerine ait
konum-zaman grafikleri verilmektedir. Bu
cisimlerin hızları arasındaki ilişki
aşağıdakilerinden hangisidir?

20.

VA  VB  VCA)
VA  VB  VCB)
VC  VB  VAC)
VC  VB  VAD)
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FİZİK 3 A

Yukarıdaki şekilde verilen devrede paralel
olarak bağlı iki ampulün üzerlerindeki gerilim
12 V’tur. Buna göre, üzerlerindeki gerilim
yarıya indirilirse her bir ampulün gücünde
nasıl bir değişim olur?

1.

1/4’üne düşer.A)
1/2’ne düşer.B)
2 katına çıkar.C)
3 katına çıkar.D)

I. Kalsiyum ve krom diyamanyetik maddedir.
II. Nikel, kobalt ve çelik birer ferromanyetik

maddedir.
III. Altın, gümüş, kurşun ve bizmut paramanyetik 

maddelerdir.

Manyetik madde türleri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri yanlıştır?

2.

I ve IIA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)

I. Manyetik alan çizgilerinin yönü kuzey (N)
kutbundan güney (S) kutbuna doğrudur.

II. Zıt (karşıt) manyetik kutuplar birbirlerine itme
kuvveti uygularlar.

III. Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür.

Manyetik alan ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

3.

Yalnız IA)
Yalnız IIIB)
I ve IIIC)
II ve IIID)

Aşağıdakilerden hangisi içinden akım geçen
bir telin çevresinde oluşan manyetik alanı
etkileyen faktörlerden biri değildir?

4.

Telin boyuA)
Akım taşıyan telden uzaklıkB)
Akım miktarıC)
Akımın yönüD)

V hacminde aynı türden yapılmış küreler
sırasıyla d1, d2 ve d3 öz kütleli sıvılar
içerisinde yukarıda verilen şekildeki gibi
konumlanmışlardır. Buna göre, sıvıların öz
kütleleri arasındaki bağıntı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

d3  d2  d1A)

d2  d1  d3B)

d3  d1  d2C)

d3  d1  d2D)

Yüksek dağların zirvelerinde yaz aylarında
bile kar bulunmasının temel sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Yüksek yerlerde açık hava basıncının
azalmasından dolayı karın erime noktasının
yükselmesi

A)

Yüksek yerlerde sıcaklığın yüksek olmasıB)
Yüksekte açık hava basıncının artmasından
dolayı karın erime noktasının azalması

C)

Yükseğe çıktıkça nem oranının artmasıD)

Yukarıdaki şekilde verilen devrede R1=4Ω,
R2=2Ω, R3=2Ω, R4=5Ω ve kaynak gerilimi 10
V olarak verilmektedir. Buna göre, R4 direnci
üzerinden geçen akım kaç amperdir?

7.

0,5A)
1,5B)
1C)
2D)

Değerleri 2 Ω, 4 Ω ve 6 Ω olan üç direncin
seri olarak bağlanması ile elde edilen
eşdeğer direncin, bu dirençlerin paralel
bağlanması ile elde edilecek dirence oranı
kaçtır?

8.

5A)
8B)
10C)
11D)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0102-A

13 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
50 Ω’luk bir dirençte harcanan güç 200 W ise
bu dirençten geçen akım kaç amperdir?

9.

1A)
2B)
3C)
4D)

İletken bir telin elektriksel direncini azaltmak
için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

10.

Hem telin boyu uzatılmalı hem de telin kesit
alanı azaltılmalıdır.

A)

Telin kesit alanı azaltılmalıdır.B)
Telin boyu uzatılmalıdır.C)
Telin kesit alanı arttırılmalıdır.D)

12 Ω direncine sahip bir rezistansın uçları
arasına 36 V'luk bir gerilim uygulanırsa
rezistans üzerinden geçecek akım kaç amper
olur?

11.

1A)
2B)
3C)
6D)

Yukarıdaki şekilde taban alanları farklı fakat
ağırlıkları eşit olan X, Y ve Z kapları
verilmektedir. Buna göre, bu üç kabın
bulundukları zemine uyguladıkları basınçlar
arasındaki bağıntı aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

PY  PZ  PXA)

PY  PZ  PXB)

PX  PZ  PYC)

PX  PZ  PYD)

Yukarıdaki şekilde verilen devrede 3 Ω’luk
direnç üzerinden geçen akım kaç amperdir?

13.

0,8A)
1B)
1,2C)
1,6D)

Basınç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

14.

Basınç uygulanan yüzeyin alanına bağlı
değildir.

A)

Basıncın birimi Pa/m’dir.B)
Basınç yüzeye uygulanan kuvvetin karesi ile
orantılıdır.

C)

Basınç birim yüzeye uygulanan dik kuvvete
eşittir. 

D)

Yukarıdaki şekilde verilen X, Y ve Z
kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçları
arasındaki bağıntı aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

PY  PZ  PXA)

PZ  PY  PXB)

PX  PY  PZC)

PY  PX  PZD)
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A
I. Birimi Coulomb (C)’tur.
II.   Yük miktarı ile doğru orantılıdır.
III.  t süresi ile ters orantılıdır.

Akım şiddeti ile ilgili olarak yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

16.

Yalnız IIA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)

Yukarıda verilen şekildeki su cenderesinde A
pistonunun alanı 1m2 ve B pistonunun alanı 4
m2’dir. Buna göre, A pistonuna 8 N’luk kuvvet
uygulanırsa B pistonuna iletilecek kuvvet kaç
N’dur?

17.

8A)
12B)
16C)
32D)

Basınç etkisinin kullanılmasıyla elektrik akımı
elde etme olayına ne ad verilir?

18.

FerroelektrikA)
PiezoelektrikB)
ManyetoelektrikC)
FotoelektrikD)

İletken bir telin kesit alanı iki katına çıkartılır
ve uzunluğu da yarıya indirilirse yeni direnci
ilk baştakine göre nasıl bir değişim gösterir?

19.

1/4 ‘üne düşer.A)
1/2’ne düşer.B)
2 katına çıkar.C)
4 katına çıkar.D)

Sıvı iletkenlerde elektrik akımını
aşağıdakilerden hangisi sağlar?

20.

NötronlarA)
İyonlarB)
ElektronlarC)
ProtonlarD)
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SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 A
I. Ekonomik ve sosyal haklara ayrıntılı biçimde

yer vermiştir.
II. Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır.
III. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

1924 Anayasası ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

1.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
II ve IIID)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti
devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan
biri değildir?

2.

Hukukun üstünlüğüA)
Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait
olması

B)

Kuvvetler birliğiC)
Üniter devlet yapısı ve laiklikD)

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini
sınırlayan, onu belli yönde davranmaya
zorlayan ilk belge aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Islahat FermanıA)
Sened-i İttifakB)
Gülhane Hatt-ı HümayunuC)
Kanun-i EsasiD)

Herhangi bir konuda mağdur olan kişilerin,
bunu yetkili makamlara yazılı olarak
bildirerek mağduriyetlerinin ortadan
kaldırılmasını isteme hakkına ne ad verilir?

4.

Yaşama hakkıA)
Dilekçe hakkıB)
Vatandaşlık hakkıC)
Sağlık hakkıD)

Aşağıdakilerden hangisi III. Kuşak haklardan
biri değildir?

5.

Çevre hakkıA)
Gelişme hakkıB)
Barış hakkıC)
Din ve vicdan hürriyetiD)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet
anlayışının gereklerinden biri değildir?

6.

Fırsat eşitliğiA)
Sermayenin devlet tekelinde olmasıB)
Gelir adaleti ve eşitlikC)
Ekonomik kalkınma ve yoksullukla
mücadele

D)

Hukukun üstünlüğü kavramı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

7.

Bazı yasalar anayasadan üstündür.A)
Devlet erkleri birbirlerinin alanına müdahale
eder.

B)

Yargı, hür ve bağımsızdır.C)
Halkın belirli kesimi hukuk önünde eşittir.D)

Çoğulcu demokrasiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Tek tip toplum yaratma dayatmasına
karşıdır.

A)

Kültürel tekelciliği öngörür. B)
Hiçbir inancı, felsefi görüşü ortadan
kaldırmaya çalışmaz.

C)

Hoşgörü ve farklılıklara saygıyı gerektirir.D)

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan
biridir?

9.

Eğitim ve öğrenim hakkıA)
Dilekçe hakkı B)
Toplu iş sözleşmesi hakkıC)
Düşünce ve inanç özgürlüğüD)

------- halkın seçmen olabilmesi için ırk, servet,
cinsiyet, yetenek gibi şartların aranmadığı oy
türüdür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

Kısıtlı A)
İhtiyariB)
SerbestC)
Genel D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının
amaçlarından biri değildir?

11.

Milletin özgürlüğünü kayıtsız ve koşulsuz bir
biçimde gerçekleştirmek

A)

Vatanın bağımsızlığını gerçekleştirmekB)
Yeni topraklar işgal etmekC)
Halkın egemenliğine dayalı bir devlet sistemi
kurmak

D)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil
toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından biri
değildir?

12.

Seçim sonuçlarının değerlendirilmesiA)
Gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasıB)
Salgın hastalıkların ortadan kaldırılmasıC)
Soykırımla mücadele etmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının
korunması konusunda demokrasilerde
karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

13.

Bölgeler arası kalkınmışlık farklarıA)
Uluslararası terörB)
Laik yönetim C)
Savaşlar D)

Uluslararası koruma mekanizmalarının
işletilmesinde hem uluslararası
organizasyona dâhil olan hem de bu
organizasyon tarafından hazırlanan
antlaşmaya taraf olan devlet için uygulanan
denetim aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Sözleşme içi denetimA)
Sözleşme dışı denetimB)
Adli kontrolC)
Denetimli serbestlikD)

Toplumda farklı ekonomik ve sosyal sınıfların
bulunmaması, bir ülkede yaşayan halkın eşit
olması, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık
tanınmaması olarak ifade edilen ilke
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

İnkılapçılıkA)
LaiklikB)
DevletçilikC)
HalkçılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal
Atatürk’e göre millet olmanın koşullarından
biri değildir?

16.

Düşünce bağıA)
Kültür birliğiB)
Din birliğiC)
Dil birliğiD)

Atatürk ilkelerinden devletçilik ilkesinin en
temel amaçlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Türk halkını layık olduğu yaşam standardına
yükseltmek

A)

Özel sektörü tamamen red etmekB)
İhracatı yasaklamakC)
Dışa bağımlılığı artırmakD)

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı
tarih aşağıdakilerden hangisidir?

18.

19 Mayıs 1919A)
23 Nisan 1920B)
29 Ekim 1923C)
3 Mart 1924D)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Üye devletlerden seçilen yargıçlardan
oluşur.

A)

Mahkemenin yaptırımı hapis cezası şeklinde
de olabilir.

B)

Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme
hükümlerini yerine getirip getirmedikleri
denetlenir.

C)

Yargıçlar, seçildikleri ülkeden bağımsız
olarak görev yaparlar.

D)

Birleşmiş Milletler Örgütü kaç yılında
kurulmuştur?

20.

1945A)
1947B)
1949C)
1951D)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 (SEÇMELİ) A
Mecusiliğin en belirgin özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Eski İran gelenekleri ile etkileşiminin
olmaması

A)

Tek tanrı anlayışının olmasıB)
Eski İran inançları ile etkileşiminin olmamasıC)
Ateşperest olarak bilinmeleriD)

Göklerin ve yerlerin tek hâkimi, ölümsüz ve
her şeyi bilen Allah (c.c) dışında canlı ve
cansız herhangi bir varlığa tapınmaya,
bunları O’na (c.c) denk ve benzer tutmaya ne
ad verilir?

2.

ŞirkA)
MüşrikB)
Sabii C)
BedeviD)

Cenâb-ı Allah (c.c), Cebrail aracılığı ile Hz.
Muhammed’e (s.a.v) haberlerini bildirmeye,
nurunu (kitabını) indirmeye kaç yılında
başlamıştır?

3.

571A)
610B)
622C)
632D)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) sözleri, davranışları
ve takrirlerine ne ad verilir?

4.

İhsanA)
SembolB)
HaberC)
HadisD)

“Ticaret amacıyla yapılan yaz ve kış
yolculuklarından ve bu imkanları bahşeden
Kâbe’nin Rabbine kulluk edilmesi
gerektiğinden” bahseden sure
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Tekvir SuresiA)
Zuhruf SuresiB)
Kureyş SuresiC)
İsra SuresiD)

Yıldız ve güneşe tapan kimselere ne ad
verilir?

6.

MecusiA)
SabiiB)
HanifiC)
YahudiD)

“Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı,
izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını aydınlatan
bir ışık olarak gönderdik.” ayeti aşağıdaki
surelerden hangisinde yer alır?

7.

Nahl SuresiA)
Kalem SuresiB)
Lokman SuresiC)
Ahzâb SuresiD)

Savaşların yapılmasının yasak olduğu aylara
ne ad verilir?

8.

CahiliyeA)
Eşhuru’l HurumB)
MuallakâtC)
AsabiyetD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) doğumundan
vefatına kadar hayatını konu alan ilme ne ad
verilir?

9.

FenA)
MatematikB)
TürkçeC)
SiyerD)

Kur'an-ı Kerim'de Kâbe'ye ne ad verilmiştir?10.

Dâru'n NedveA)
el-Mescidü'l-HaramB)
el-Beytü'l-haramC)
Eşhuru'l hurumD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi İslam ordularının
Sâsânilere son verdiği savaşlardan biridir?

11.

Nihâvend SavaşıA)
Sevik SavaşıB)
Bedir SavaşıC)
Hendek SavaşıD)

İlk peygamber aşağıdakilerden hangisidir?12.

Hz. İsaA)
Hz. MusaB)
Hz. ÂdemC)
Hz. MuhammedD)

Erdemliler topluluğunun diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Darül NedveA)
Hılfü’l – FudûlB)
Darül ErkamC)
Emniyetliler TopluluğuD)

Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yılında
doğmuştur?

14.

561A)
562B)
568C)
571D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
kızlarından biri değildir?

15.

HaticeA)
ZeynepB)
RukiyeC)
Ümmü GülsümD)

Allah’ın (c.c) Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahiy
göndererek peygamberlik verdiği yer
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Hira MağarasıA)
Tur MağarasıB)
Uhud DağıC)
Sevr DağıD)

Allah’ın (c.c) peygamberlerini temiz bir
yaratılışa sahip kılarak, gizli ve açık her türlü
günahtan, şirkten, küfürden, münafıklıktan ve
zulüm yapmaktan korumasına ne ad verilir?

17.

İffetA)
AsabiyetB)
İsmetC)
MürşidD)

Hz. Muhammed’e (s.a.v) doğruluğundan ve
güvenilirliğinden dolayı Mekkeliler tarafından
ne ad verilmiştir?

18.

Habib-i EkremA)
Muhammedü’l – EminB)
MuhteremC)
Hılfü’l – FudulD)

Fil olayı kaç yılında gerçekleşmiştir?19.

560A)
564B)
571C)
580D)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) babasının adı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

AbdullahA)
AbdulmutTâlibB)
HaşimC)
İsmailD)
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SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 A
Dünya üzerinde var olan dilleri inceleyen
bilim dalına ne ad verilir?

1.

FilolojiA)
NümizmatikB)
EpigrafiC)
PaleograyaD)

Rodos Limanı’nın ağzında bulunan, 32 metre
yüksekliğinde, MÖ 304’teki başarısız Rodos
kuşatmasından kalan tunç gereç ve silahların
eritilmesinden yapılmış olan ve gemicilere
karayı işaret eden heykelde aşağıdaki Yunan
tanrılarının hangisi betimlenmiştir?

2.

DionysosA)
ZeusB)
ApollonC)
HeliosD)

Aşağıdakilerden hangisi plastik sanat
türlerinden biridir?

3.

DansA)
EdebiyatB)
ResimC)
MüzikD)

Eğlenceli hafif konular üzerine bestelenmiş,
gülünç ve toplumsal eleştiri öğeleri içeren
ritmik ve dramatik sanata ne ad verilir?

4.

TiyatroA)
MüzikB)
BaleC)
DansD)

İnsanların kişisel, toplumsal, kültürel, ekonomik
ihtiyaçlarına karşılık verecek nitelikte ortamlar,
mekanlar yaratma sanatına ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

heykelA)
edebiyatB)
mimariC)
operaD)

Maden Çağlarına ait olan, 9 kültür katına
sahip, Homeros destanına da konu olmuş,
Anadolu’nun en zengin höyüğü
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

TruvaA)
AlacahöyükB)
ÇatalhöyükC)
DorlionD)

En büyük özelliği hem tarih öncesi dönem
hem de yazılı tarih devirlerini barındıran
tarihsel çağ aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Kalkolitik A)
NeolitikB)
MezolitikC)
PaleolitikD)

Asur ticaret kolonileri, Mezopotamya’dan Kayseri
civarına Kültepe’de ------- denilen bölgeye
yerleşip Anadolu'ya yazıyı öğretmişler ve
Anadolu’da yazılı tarih devirleri başlamıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

HattuşaA)
TuşpaB)
BabilC)
Kaniş KarumD)

Takas yolu ile ticaret ilk kez aşağıdaki tarih
çağlarının hangisinde görülür?

9.

KalkolitikA)
PaleolitikB)
NeolitikC)
MezolitikD)

Maden Çağlarının ilk devresi aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Bakır ÇağıA)
Tunç ÇağıB)
Çinko ÇağıC)
Demir ÇağıD)

Genellikle içinde mahkemelerin ve resmi
ofislerin bulunduğu, halkın alışveriş de
yapabildiği üzeri kapalı Roma yapıların ne ad
verilir?

11.

ForumA)
CollesiumB)
BazilikaC)
HypocousD)

Başlığı kenger yaprakları ile süslü tapınak
nizamı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

KorinthA)
İonB)
DorC)
MikenD)
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A
Tegea tapınağının alınlık heykellerini yapan
sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

PeriklesA)
ScopasB)
MyronC)
PolycletosD)

Klasik dönem heykellerinden biri olan “disk
atan atlet” heykeli aşağıdaki
heykeltıraşlardan hangisine aittir?

14.

PolycletosA)
MyronB)
ScopasC)
PeriklesD)

Bazı yunan tapınaklarında sütun olarak
kullanılan insan heykellerin adı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

BleuterionA)
ArtemisB)
OdeonC)
KaryaditD)

Ressam Henri Matisse tarafından Fransa’da
geliştirilen, çiğ ve bağıran renklerin
kullanıldığı sanat akımı aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

FütürizmA)
Post EmpresyonizmB)
KübizmC)
FovizmD)

1910-1930 yılları arasında İtalya’da gelişmiş,
endüstrinin gelişmesiyle hız kazanmış
öncüsü ressam Umberto Boccioni olan sanat
akımı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

DadaizmA)
FütürizmB)
MetafizikC)
Pop ArtD)

18. yüzyılın ikinci yarısında barok ve rokoko
üsluplarına bir tepki olarak doğmuş, önce
Avrupa’da başlamış, sonra Amerika’ya kadar
yayılan sanat akımı aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

RokokoA)
NeoklasisizmB)
ManiyerizmC)
DadaizmD)

16. yüzyılın sonuna doğru İtalya’da doğmuş
18. yüzyılda tüm Avrupa’yı etkisi altına alan,
çok abartılı, yoğun süslemeli sanat akımı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

RönesanA)
BarokB)
RomanC)
BizansD)

19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat
dallarını etkilemiş, herhangi bir nesnenin, bir
olayın doğrudan doğruya anlatılması değil de
onun bıraktığı etki ve duyguların,
izlenimlerinin anlatıldığı sanat akımına ne ad
verilir?

20.

RealizmA)
RomantizmB)
ExpresyonizmC)
EmpresyonizmD)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük yüklem değildir?

1.

Çabuk buraya gel sen!A)
Gençlerin gözleri parlıyordu.B)
En sevdiği oyun saklambaçtı.C)
Geçti, istemem gelmeni.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne
vardır?

2.

Balıkçılar karaya çıktılar.A)
Çocuk ablasının arkasından uzun süre
ağladı.

B)

Vazoyu ben kırdım.C)
Evden çıkarken şemsiyeni unutma.D)

Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımına
uygun eserler vermiştir?

3.

CornailleA)
Victor HugoB)
MoliereC)
La FontaineD)

Aşağıdakilerden hangisi 1923-1940
döneminde hikâye türünde eser veren
yazarlardan biri değildir?

4.

Ercüment Ekrem TaluA)
Kenan Hulusi KorayB)
Mehmet RaufC)
Nahit Sırrı ÖrikD)

Dadaist sanatçılarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Eşyayı değil, eşyanın kişide bıraktığı etkiyi
dile getirmek istemişlerdir.

A)

Dil, şekil, kafiye uyumuna hiç önem
vermemişlerdir.

B)

Gülünçlüğü, kabalığı ve bayağılığı ön plana
çıkarmışlardır.

C)

Devamlı şüphe içinde olup hiçbir şeyin
doğruluğuna ve varlığına inanmamışlardır.

D)

Okumaya başladıktan sonra kitaba olan ilgim
arttı. Sayfaları üzerinde akşamlara kadar dalıp
kalmam için, bir eserin resimli olması şart değildi.
İçinde okuyabileceğim birkaç satır buldum mu o
kitaba büyük bir istekle atılıyordum. “Zavallı
Çocuk”, Sergüzeşt-i Ali Bey”, “Bin Bir Gece
Hikâyeleri”, “Kerem ile Aslı”dan başlayarak Mithat
Efendi’nin tercüme ve telif romanlarına kadar,
bütün eserlerini okudum. Ara sıra okumaktan
başımı kaldırınca gözlerimin önünde, bütün bir
hayal topluluğu yaşardı. Biraz önce okuduğumu
şimdi hayalimde sanki canlanmış bulurdum.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

6.

Mithat Efendi’nin eserlerinin tamamını
okuduğuna

A)

Kitap okumayı çok sevdiğineB)
Resimli eserleri okumaktan daha çok zevk
aldığına

C)

Okuduklarıyla ilgili hayaller kurduğunaD)

Kitapları, defterleri boş bir kutuya yerleştirdim.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler hangi
görevde kullanılmıştır?

7.

Dolaylı tümleçA)
NesneB)
ÖzneC)
Zarf tümleciD)
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A
Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir
gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak
veya bir düşünceyi savunmak amacıyla
yazılan ve temel ögesi fikir olan yazılara ne
ad verilir?

8.

BiyografiA)
FıkraB)
GünceC)
MakaleD)

Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyat
dönemi şairlerinin sanat anlayışlarından biri
değildir?

9.

İstanbul Türkçesi esas olarak sade bir
Türkçe ile yazmaları

A)

Sanat için sanat anlayışını savunmalarıB)
Duygudan çok fikri ön planda tutmalarıC)
Hece ölçüsünü kullanmalarıD)

Aşağıdakilerden hangisi medya kavramının
içinde barındırdığı işitsel kitle iletişim
araçlarından biri değildir?

10.

KitapA)
TelevizyonB)
RadyoC)
SinemaD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

11.

Boş laflarla zaman kaybetmeyelim.A)
Televizyon reklamları çocukları etkiliyor.B)
Akşam ki filmi severek izledim.C)
Bu konuda bir şey bilmiyorum.D)

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim’in şiir
sanatının özelliklerinden biri değildir?

12.

Şiir dilinin sözden çok müziğe yakın
olduğunu savunması

A)

Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmasıB)
Arapça, Farsça kelimelere, tamlamalara,
benzetmeli, istiareli, mecazlı anlatıma çok
yer vermesi

C)

Toplum için sanat anlayışını benimsemesiD)

Türk edebiyatında aşağıdaki şairlerden
hangisi J. Moreas, Baudelaire ve Verlaine
gibi çağdaş Fransız sembolistlerinin öz şiir
anlayışını benimsemiştir?

13.

Necip Fazıl KısakürekA)
Yahya Kemal BeyatlıB)
Cahit Sıtkı TarancıC)
Tevfik FikretD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci
kullanılmıştır?

14.

Yolda ağır ağır yürüyordu.A)
Evimizin inşaatına başladık.B)
Kızı burnunun dibinde eriyordu.C)
Şu bardağı masaya koyuver.D)

Konuşmalar, düşünceler yazıyla saptanmasaydı
bugün toplumların sahip olduğu kültür oluşmazdı.
Kültür yazı aracılığı ile kuşaktan kuşağa
aktarılmaktadır. Dünya tarihinde yazının
bulunuşu insanlık için önemli adımlardan biridir.
“Tarih Sümer’de başlar.” Sözüyle Sümerlerin
yazıyı bulmalarının öneminin nasıl ifade edildiğini
daha iyi kavrayabiliriz. Uygarlığın temeli yazıya
dayanır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

15.

TartışmaA)
AçıklamaB)
ÖykülemeC)
BetimlemeD)
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A
Yeşil pencerenden bir gül at bana
Işıklarla dolsun kalbimin içi
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ

Yukarıdaki dizelerde kaç yüklem
kullanılmıştır?

16.

1A)
2B)
3C)
4D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
ünlem işareti konmalıdır?

17.

Arabayı sola park etA)
Çiçeği nereye bırakayımB)
Filmi daha kısa anlatC)
Ey Türk GençliğiD)

“Vaveylâ, Vatan Mersiyesi, Hilâl-i Osmanî”
adlı şiirler aşağıdaki şairlerden hangisine
aittir?

18.

Tevfik FikretA)
Ahmet HaşimB)
Namık KemalC)
Necip Fazıl KısakürekD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz
vardır?

19.

Şu yanındaki dergiyi, üzerinde bahçe resmi
olanı, uzatır mısın?

A)

Bugünkü yemeğimi dünden yaptım.B)
Çocuklar palyaçoyu görünce gülmeye
başladılar.

C)

Onunla konuşabilirsin ama dikkatli ol.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle dışı
unsur yoktur?

20.

Yağmura rağmen şemsiyesiz yola çıktık.A)
Hey, biraz bekleyin!B)
Çok çalışıyorum ancak bir türlü bu dersi
anlamıyorum.

C)

Çocuğun korkudan bakışları donuktu.D)
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SEÇMELİ ALMANCA 3 A
Was bedeutet das Gegenteil von “teuer“?

"teuer“ sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1.

billigA)
hochB)
kleinC)
altD)

Wir baden, duschen und putzen unser Zähne im
-------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

ArbeitszimmerA)
BadezimmerB)
WohnzimmerC)
KinderzimmerD)

Ich möchte auf einem Dorf leben. Ich mag die
Natur.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Woher kommst du?A)
Seit wann lebst du hier?B)
Magst du deine Arbeit?C)
Wo möchtest du leben?D)

Unser Hochhaus ist groß und hat acht -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

MietenA)
StöckeB)
AufgabenC)
KostenD)

Wohin stellst du den Schrank?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5.

Wir müssen einen Schrank kaufen.A)
Ich habe den Schrank neu gekauft.B)
Ich stelle den Schrank vor das Bett.C)
Wir brauchen einen grossen Schrank.D)

A: Was hast du? Du siehst nicht gut aus.
B: Ich fühle mich schlecht. Ich habe starke

Kopfschmerzen.
A: -------
B: Ja, aber nach der Schule.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

Hilf mir doch bitte!A)
Ich gehe zum Arzt!B)
Trink doch etwas warmes!C)
Geh doch zum Arzt!D)

Keine Angst haben.

Wie lautet der obige Satz in der
Imperativ-Form 2. Person Singular?

Yukarıdaki cümlenin 2. tekil şahıs emir cümle
şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

7.

Habt keine Angst!A)
Hab keine Angst!B)
Haben Sie keine Angst!C)
Hat keine Angst!D)
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A
Ich habe Halsschmerzen. Was soll ich machen?

Welche Antwort lautet für die oben
angegebene Situation?

Yukarıda verilen duruma uygun cevap
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Komm mit!A)
Mach deine Hausaufgaben!B)
Bis Montag!C)
Trink Kräutertee!D)

Der Arzt schreibt für den Kranken ein -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

AppetitA)
RezeptB)
WocheC)
FieberD)

einnehmen / Gamze / morgens / Medikament /
ein 

Wie kann man mit den obigen Wortgruppen
einen sinnvollen und richtigen Satz bilden?

Yukarıdaki sözcük gruplarıyla kurulabilecek
en anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Gamze nimmt morgens ein Medikament ein.A)
Morgens einnehmen Gamze Medikament
ein.

B)

Ein Medikament Gamze einnehmen
morgens.

C)

Medikament nimmt morgens ein Gamze ein.D)

Fatma trägt ein ------- Kleid und  einen -------
Schal.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

grau / rotA)
grauen / rotesB)
graues / rotenC)
grauer / roterD)

Der blaue Anorak gefällt mir.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

Welcher Anorak gefällt dir?A)
Wie teuer ist der Anorak?B)
Gefällt euch der Anorak?C)
Ist der Anorak neu?D)

Die enge Jeans gehört ------- nicht.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

13.

seinA)
ihrB)
unsC)
ihmD)
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A
Das elegante Kleid ist -------.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

14.

günstigA)
schönB)
teuerC)
stehtD)

Was bedeutet das Wort “günstig” auf
Türkisch?

“günstig” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

cazipA)
pahalıB)
uygunC)
eskiD)

Das Auto / Das Haus / Das Fahrrad / Das
Flugzeug

Welches Wort passt nicht zu den anderen in
der obigen Wortgruppe?

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Das FlugzeugA)
Das FahrradB)
Das HausC)
Das AutoD)

Wie ist das Wetter heute?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

Es ist zu spät.A)
Es ist windig.B)
Wir fahren morgen früh.C)
Ich brauche nicht.D)

A: Heute Abend gehe ich ins Kino. Kommst du
mit?

B: -------
A: Natürlich!
B: Dann bis später!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

Darf mein Bruder auch mitkommen?A)
Ich habe keine Lust!B)
Wir können das nächste Mal zusammen
gehen.

C)

Aber ich habe eine andere Idee.D)

Er wohnt ------- 10 Jahren in Eskişehir.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

mitA)
aufB)
zu C)
seitD)

Wie viel ------- ist die Wassertemperatur?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

JahreA)
KiloB)
GradC)
GewitterD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 3 A
Cette chanteuse est- ------- belle?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

tuA)
ilB)
onC)
elleD)

«Quand part le train?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Tren ne zaman hareket ediyor?A)
Tren ne kadar zamanda gidiyor?B)
Tren ne zaman gelecek?C)
Tren oraya kaçta varıyor?D)

Elle n’est pas grosse.

Choisissez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

minceA)
belleB)
sympathiqueC)
douceD)

I. Pierre est étudiant à la Sorbonne.
II. Il va devenir avocat.
III. C’est une université célèbre.
IV. Il lit donc beaucoup de livres. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

4.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

------- sport aimez-vous?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

QuellesA)
QuelB)
QuelsC)
QuelleD)

Paul : Je voudrais réserver une place.
L'employé: -------?
Paul : Pour Marseille.

Choisissez la réplique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

Pour où MonsieurA)
Pour une personneB)
Oui, Monsieur, quel jourC)
On part quandD)

-   Tu vois ma -------?
-   Non, je ne la vois pas.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

pèreA)
frèreB)
mariC)
filleD)
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A
- Il va ------- le médecin?
- Oui, il y va.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

enA)
àB)
chezC)
surD)

-   Quand partez-vous en vacances?
-   -------.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

DemainA)
OuiB)
À ParisC)
Avec luiD)

Aujourd'hui, nous ------- en voiture.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

partezA)
partons B)
partirC)
partentD)

Éric : -------?
Noémie : Je veux de l’eau.

Choisissez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

Quand vas-tuA)
Comment veux-tuB)
Combien d'eau veux-tuC)
Que veux-tuD)

Paul est malade et il appelle le -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

couturierA)
plombierB)
médecinC)
peintreD)

Notre directeur est très -------. Chaque matin, il
nous dit bonjour.

Complétez la phrase avec la proposition qui
convient.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

timideA)
gentilB)
travailleurC)
heureuseD)

Je joue ------- mes copains.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

avecA)
dansB)
etC)
enD)

Est-ce que tu peux -------?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

jouezA)
jouesB)
jouerC)
joueD)
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A
-   Est-ce que tu ------- quelque chose?
-   Oui, un café.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

peuxA)
peutB)
veutC)
veuxD)

Cette maison est-  ------- à louer ?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

onA)
elleB)
ilC)
ceD)

Paul : -------?
Pierre : C’est ma cousine.

Choisissez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

C’est pourquoiA)
Qui est-ceB)
Comment est-ilC)
Où vas-tuD)

-   ------- font ces enfants?
-   Ils jouent.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

CommentA)
OùB)
QueC)
Est-ce queD)

Comment est-ce que ------- vas à l'école?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

ilA)
vousB)
nousC)
tuD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0102-A

30 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ İNGİLİZCE 3 A
I’m sure you ------- the exam. Don’t worry.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

will passA)
are passing B)
are going to passC)
passD)

A: Are you going to ------ the dentist?
B: Yes, I am.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

2.

attendA)
doB)
haveC)
seeD)

He ------ from China.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

amA)
doB)
areC)
isD)

A: How ------- does she do the shopping?
B: She does the shopping once a week.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

4.

usuallyA)
sometimesB)
twiceC)
oftenD)

I / the swimming pool / Sunday / every / go / to

Put the words above in the correct order to
make a sentence.

Yukarıdaki kelimeleri cümle oluşturacak
şekilde doğru olarak sıralayınız.

5.

I every Sunday go to the swimming pool.A)
I to go the swimming pool every SundayB)
I go to the swimming pool every Sunday.C)
I go every Sunday to the swimming pool.D)

A: -------
B: I like Biology most.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

6.

How is it going?A)
What languages do they speak?B)
Which subject do you like most?C)
What do you do in your free time?D)

A: Look at those black clouds. 
B: It -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

7.

is going to rainA)
rainsB)
will rainC)
rainedD)

A: Will you have coffee?
B: No, I -------

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

8.

be notA)
won’tB)
notC)
isn’t D)
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A
Karl didn’t use to wear glasses, but he ------ now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

used to wearA)
didn’t use to wearB)
wearsC)
doesn’t wearD)

I really like sleeping in a tent, so I prefer -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

cruise holidayA)
camping holidayB)
skiing holidayC)
beach holidayD)

Ayşe didn’t go jogging yesterday, -------?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

did sheA)
didn’t sheB)
does sheC)
has sheD)

------- you use to live in a small house?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

DidA)
DoB)
WasC)
WereD)

Hotel Agent: Thank you for calling Blue Hotel. 
How can I help you?

Jim              : Hello, I’d like to -------
Hotel Agent : Certainly sir. When would you like 

to check in?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

13.

book a roomA)
travel aloneB)
reserve a tableC)
check outD)

They haven’t visited Paris -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

neverA)
sinceB)
yetC)
agoD)

------- my father was going to work, he saw an
accident.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

AfterA)
WhileB)
ButC)
WhenD)

Mary ------ to school by bus yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

goingA)
goB)
goesC)
wentD)
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A
She was studying for her exam ------- I visited
her.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

afterA)
asB)
whileC)
whenD)

use / play /to / you / did / with / dolls

Put the words in the correct order to make a
question.

Yukarıdaki kelimeleri soru cümlesi yapmak
için doğru olarak sıralayınız.

18.

Did use to play you with dolls?A)
Did you use to play with dolls?B)
You did use to play with dolls?C)
Did play use to you with dolls?D)

The children ------- when the phone rang. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

sleptA)
were sleeping B)
sleepC)
are sleepingD)

I ------- to get up late last year but now I get up
very early.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

not used toA)
didn’t use to B)
used to C)
use to D)
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SEÇMELİ ALMANCA 5 A
Ich habe meine Ferien in Berlin -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

verbringenA)
verbringstB)
verbrachtC)
verbrachtenD)

Bei all-inclusive Hotels sind -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

kann man zu jeder Zeit essen so viel man
will

A)

nur die Getränke im Preis inbegriffenB)
bestimmte Ausflüge umsonstC)
bestimmte Hotelleistungen im Preis
eingeschlossen

D)

Ich will nach Deutschland, -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

3.

weil wir keine Raten machenA)
weil meine Freunde mich eingeladen habenB)
weil ich Sommerferien habeC)
weil ich gern ins Ausland fliegeD)

Der Brandenburger Tor / ein / bekanntes /
Wahrzeichen / Berlin / von

Wie kann man mit den obigen Wortgruppen
einen sinnvollen Satz bilden?

Yukarıdaki sözcük gruplarıyla kurulabilecek
en anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

4.

Wahrzeichen von der Brandenburger Tor ist
ein bekanntes Berlin.

A)

Der Brandenburger Tor ist ein bekanntes
Wahrzeichen von Berlin.

B)

Ist ein bekanntes Berlin Wahrzeichen von
der Brandenburger Tor.

C)

Von Berlin der Brandenburger Tor ist ein
Wahrzeichen bekanntes.

D)

Ich ------- Ihnen einen angenehmen Flug.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

wünscheA)
wünschtB)
wünschenC)
wünschstD)

Was bedeutet das Wort “teklif” auf Deutsch?

“teklif” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Der PreisA)
Die AbmachungB)
Das AngebotC)
Der VerkaufD)
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A
Uwe fliegt nach England, ------- er dort Freunde
hat.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

wozuA)
womitB)
weilC)
wannD)

Ja, gerne. Wie kann ich Ihnen helfen?

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Hatten Sie einen Termin?A)
Guten Tag, können Sie mir bitte behilflich
sein?

B)

Welche Angebote können Sie mir zeigen?C)
Guten Abend, hatten Sie einen guten Flug?D)

Die Uhr hängt -------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

9.

an der WandA)
auf dem TischB)
im KorbC)
hinter dem HausD)

Die Nebenkosten / Die Kaution / Der Aufzug / Die
Schuluniform

Welches Wort passt nicht zu den anderen in
der obigen Wortgruppe?

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Die KautionA)
Die NebenkostenB)
Die SchuluniformC)
Der AufzugD)

Nein, er ist breit.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Wo befindet sich die Wohnung?A)
Ist der Korridor schmal?B)
Ist die Wohnung gross genug?C)
Wie hoch ist die Miete?D)

------- in der Betckestrasse.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

Sie hat es heute Nachmittag gekauftA)
Die Anzeige habe ichB)
Unsere Wohnung befindet sichC)
Die Telefonnummer steht im MietvertragD)

Herr Küger macht einen Termin mit der -------
aus.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

NebenkostenA)
KautionB)
BeschreibungC)
MieterinD)

In der Wohnungsanzeige steht, -------.

Welches ergänzt nicht den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

14.

dass das Schlafzimmer mit Balkon istA)
dass die Miete 700 Euro istB)
dass die Wohnung neu renoviert wurdeC)
dieses Zimmer hat grosse FensterD)
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A
Bogenschießen ist eine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

PartnerarbeitA)
EinzelsportartB)
MannschaftssportartC)
KinderspielD)

Istanbul ist größer ------- Eskişehir.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

alsA)
wieB)
auchC)
obD)

Was bedeutet das Wort “Das Speerwerfen ”
auf Türkisch?

“Das Speerwerfen” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Engelli koşuA)
Beysbol oynamaB)
Uzun atlamaC)
Cirit atmaD)

Man nennt Süleymanoğlu auch -------
“Taschenherkules”.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

zuA)
alsB)
mitC)
demD)

Wir treffen ------- mit den Freunden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

unsA)
euchB)
dirC)
sichD)

Was durftest du als Kind nicht machen und
warum?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

20.

Er konnte reiten als er klein war, aber
danach fiel er vom Pferd und bekam Angst.

A)

Das ist hier verboten.B)
Sie müssen immer vorsichtig sein, wenn sie
Sport machen.

C)

Ich wollte immer ringen, aber ich durfte
nicht, weil ich immer krank war.

D)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 5 A
Des enfants obéissants ------- venus.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden
hangisidoğru şekilde tamamlar?

1.

estA)
étantB)
ayantC)
sontD)

Vous regardez ------- télévision.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

auA)
à laB)
laC)
deD)

I. Nous habitons à Paris.
II. L’école est proche.
III. C’est la capitale de la France.
IV. Il y a beaucoup de touristes ici.  

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

3.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

------- quelles conditions travaillez-vous? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

DuA)
DansB)
EnC)
SurD)

«Eloïse a perdu sa carte d’identité.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Eloïse nüfus cüzdanını kaybetti.A)
Eloïse kartlarını dağıttı.B)
Eloïse kartlarını herkese verdi.C)
Eloïse kimlik bilgilerini aldı.D)

Lisa : Qu’est-ce que tu aimes lire?
Henri : -------.
Lisa : Et les romans?
Henri : Non pas trop!

Choisissez l’expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

La télévisionA)
Le sportB)
Le journalC)
La radioD)

Quand on est fatigué, on -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

fait du violonA)
danseB)
fait du véloC)
se reposeD)

Je crois ------- tu as raison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

queA)
qu’B)
quoiC)
quiD)
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A
Il fait chaud, il -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

y a du ventA)
fait du soleilB)
pleutC)
neigeD)

Tu partiras en vacances comment? ------- ou en
famille?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

MoiA)
AutresB)
SeulC)
L'étrangerD)

A : -------?
B : En hiver.

Choisissez la question qui convient.

Konuşmada cevabı gerektiren soru
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Tu partiras commentA)
Où peut-on partir en vacances, l'hiver, en
Turquie

B)

Savez-vous combien de jours de vacances
peuvent prendre les travailleurs turcs

C)

Quand est-ce que vous partez en vacancesD)

Pierre :  Qu’est-ce que tu as?
Paul :  J'ai mal ------- la tête.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada cevabı
gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?

12.

àA)
auxB)
auC)
duD)

Je joue ------- cartes.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

auA)
auxB)
desC)
de laD)

Avec mon passeport, je peux partir en -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

piedA)
l’école B)
l’universitéC)
FranceD)

Un violon est un ------- de musique. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

sportA)
leçonB)
instrumentC)
jeuD)

Demain, on ------- du ski à Uludağ.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

feraA)
apprendraB)
a faitC)
vaD)
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A
I. Ma mère a acheté un livre.
II. C’est un livre d'images.
III. Il y a beaucoup de dessins.
IV. Je lis une lettre. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

17.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

A : Qu'est-ce que tu as fait hier soir?
B : -------.

Choisissez la réponse qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

Je vais partir pour ParisA)
Je suis allée au concertB)
Je suis technicienC)
J'aime la musique classiqueD)

«Yurtdışına çıkmak içim pasaport sahibi olmak
gerekir.»

Choisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

19.

Il est possible d’avoir un passeport pour
partir à l’étranger.

A)

Il doit demander passeport pour partir à
l’étranger.

B)

Il faut avoir un passeport pour partir à
l’étranger.

C)

Le passeport est obligatoire à l’étranger.D)

On doit lire ce livre ------- à demain. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

jusqu’A)
pendantB)
pourC)
dansD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 5 A
She is very ------- on reading. She always reads
in the evenings.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

keenA)
prefers B)
goodC)
lovesD)

Are you ------- in painting?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

goodA)
interestedB)
badC)
enjoyD)

Ali is a/an ------- person who produces original
ideas.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

honestA)
adaptable B)
creativeC)
sympatheticD)

I'm very good at -------. It is doing something
creative with hands and building pieces out of
clay.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

doing potteryA)
knittingB)
taking photographsC)
scuba-divingD)

My mother ------- play piano when she was
young, but she has forgotten now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

couldn’t A)
couldB)
can C)
can’tD)

A: I forgot my money at home.
B: Don’t worry. I -------- lend you some money.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

6.

doA)
is going toB)
willC)
am going toD)

I have a language exam in two days. I ------ hard.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

are studying A)
do studyB)
studiesC)
am going to studyD)

My sister cut her ------- while she was cutting
vegetables. She can’t write anything. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

neckA)
backB)
hand C)
chestD)
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A
If my mother had known about the problem, she
-------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

helpedA)
would helpB)
will helpC)
would have helpedD)

We ------- Jim before we went to his office.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

hadn’t phoned A)
wasn’t phonedB)
phoneC)
are going to phoneD)

Jack ------- do sports but now he doesn’t do any
more.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

didn’t used toA)
used toB)
use toC)
don’t use toD)

------- she had finished her homework, she
watched a comedy film.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

AlreadyA)
BeforeB)
SinceC)
AfterD)

------ I arrived home, they were having dinner.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

WhileA)
WhenB)
IfC)
AsD)

You went out yesterday and didn’t take an
umbrella. You got soaked.

Which of the following expresses regret for
the situation above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durum
için pişmanlık bildiren doğru bir ifadedir?

14.

If only I didn’t take an umbrella.A)
If only I took an umbrella.B)
If only I had taken an umbrella.C)
If only I hadn’t taken an umbrella.D)

By the time I ------- the school, the exam had
already started.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

had arrivedA)
arriveB)
is arrivingC)
arrivedD)

A: What were you doing when you saw the 
accident?

B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

16.

I don’t like runningA)
I was going to schoolB)
I was a childC)
I went to schoolD)
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A
I wasn't at school yesterday. I wish -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

I was at school yesterdayA)
I am at school yesterdayB)
I had been at school yesterdayC)
I will be at school yesterdayD)

Ayşe had lived in Germany ------- three years
when she came back to İstanbul.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

justA)
alreadyB)
since C)
for D)

She is an honest person because she never lies.

What is the synonym of the underlined word
in the sentence above?

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

TolerantA)
DisappointedB)
TruthfulC)
BullyD)

Ayşe is a/an ------- person who always comes on
time, not late.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

punctual A)
confidentB)
honestC)
reliableD)
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SEÇMELİ ALMANCA 8 A
erleichtern / die / das / Arbeitsleben / Computer 

Wie kann man mit den obigen Wortgruppen
einen sinnvollen und richtigen Satz bilden?

Yukarıdaki sözcük gruplarıyla kurulabilecek
en anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1.

Das erleichtern Arbeitsleben die Computer.A)
Die Computer erleichtern das Arbeitsleben.B)
Erleichtern die Arbeitsleben Computer das.C)
Arbeitsleben das Computer die erleichtern.D)

Das ist ein Topf, -------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

2.

in dem man das Essen kocht.A)
mit dem kannst du deine Kleider bügelnB)
der ganz gut backtC)
der sehr gut Staub saugtD)

Die Frau, ------- ich geholfen habe, hat drei
Kinder.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

dieA)
demB)
dasC)
derD)

------- hat die Spülmaschine erfunden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

Im JahreA)
Ein WissenschaftlerB)
Als BeginnC)
Seit damalsD)

-------, dass die Technik unser Leben erleichtert.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

5.

Man denkt danachA)
Man ist müdeB)
Ich bin dafürC)
Ich mache mitD)

Du ------- in deinem Profil weniger Bilder und
Videos einfügen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

sollA)
sollteB)
solltestC)
sollenD)
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A
Die Gebrauchsanweisung / Der Staubsauger /
Die Spülmaschine / Der Backofen

Welches Wort passt nicht zu den anderen in
der obigen Wortgruppe?

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Die Gebrauchsanweisung A)
Der Staubsauger B)
Die Spülmaschine C)
Der BackofenD)

Das ist ein spannendes Buch.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Wem gehört das Buch?A)
Welche Bücher liest du gern?B)
Was für ein Buch ist das?C)
Wo ist mein Buch?D)

Das Telefon / Der Fernseher / Das Handy / Das
Erbgut

Welches Wort passt nicht zu den anderen in
der obigen Wortgruppe?

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

Das HandyA)
Das TelefonB)
Der FernseherC)
Das ErbgutD)

Was bedeutet das Wort “wiegen” auf
Türkisch?

“wiegen” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

tartmakA)
yüklemekB)
işaretlemekC)
geçinmekD)

------- Chatten kommt man leichter mit
Unbekannten in Kontakt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

FürA)
BeimB)
AusC)
VonD)

Was bedeutet das Gegenteil von “unsicher“?

“unsicher”“ sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

umsonstA)
sichtlichB)
sicherC)
unsichtlichD)

Ich schicke das Paket durch die Post.

Wie lautet der obige Satz in der Passivform?

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

Das Paket wird morgen von ihm
abgeschickt.

A)

Die Post wird das Paket abschicken.B)
Das Paket wird von mir durch die Post
geschickt.

C)

Das Paket ist abgeschickt.D)
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A
Was möchte sie verschicken?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14.

Einen großen.A)
Auf der Post.B)
Ihrer Schwester.C)
Ein Paket.D)

------- du mir bei den Hausaufgaben geholfen
-------, hätte ich eine bessere Note bekommen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

Wenn / hättestA)
Als / hatteB)
Falls / hätteC)
Weil / hastD)

Ich ------- um die Welt reisen, wenn ich reich
wäre.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

hätteA)
könnteB)
müssteC)
könntest D)

Was bedeutet das Wort “esnek” auf Deutsch?

“esnek” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

amüsantA)
flexibelB)
sinnvollC)
selbständigD)

Weshalb sparst du?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

18.

Du kannst dir diese Wohnung kaufen, wenn
du viel sparst.

A)

Sie müssen viel arbeiten, denn sie möchten
die Prüfung bestehen.

B)

Wir können uns das nicht leisten, weil wir
wenig verdienen.

C)

Ich möchte mir eine Wohnung kaufen,
deshalb spare ich.

D)

Was will deine Tochter studieren?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

19.

Meine Tochter will Medizin studieren.A)
Wenn ihr Arzt werden wollt, müsst ihr viel
arbeiten.

B)

Medizin würde ich gern studieren.C)
Wenn er Medizin studiert, kann er Arzt
werden.

D)

Wir können bei allen Bankautomaten Geld -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

kostenlosA)
kaufenB)
gratisC)
abhebenD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 8 A
- -------?
- Vendredi prochain.

Choisissez la question qui convient.

Konuşmada cevabı gerektiren soru
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Vous allez oùA)
Nous sommes quel jourB)
Quand vous partezC)
Vous venez d'oùD)

------- de litres d'eau vous buvez par jour?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

CombienA)
ChacunB)
DansC)
Est-ce queD)

Elle prend son petit déjeuner en ------- la radio.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

écoutantA)
regardantB)
étantC)
partantD)

Demain, Pierre et Jean ------- une voiture.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

acheterA)
achèterontB)
ont achetéC)
achètentD)

Je suis ------- le théâtre et contre le cinéma.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

duA)
pourB)
dansC)
quiD)

Le mois prochain, nous ------- en France.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

allezA)
iraB)
ironsC)
avonsD)

-------, nous sommes allés au concert.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

HierA)
DemainB)
Le mois prochainC)
ChacunD)

Selda continue ------- danser.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

laA)
enB)
leC)
àD)
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A
Le gâteau est mangé par mon frère.

Choisissez la forme active de la phrase
ci-dessus.

Yukarıda verilen cümlenin aktif hali
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Mon frère mangeait le gâteau.A)
Mon frère mangera le gâteau.B)
Mon frère a mangé le gâteau.C)
Mon frère mange le gâteau.D)

Les élèves font le devoir.

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Le devoir était fait par les élèves.A)
Le devoir sera fait par les élèves.B)
Le devoir a été fait par les élèves.C)
Le devoir est fait par les élèves.D)

«Ağlayarak gittim.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Je suis partie en pleurant.A)
Je pars en pleurant.B)
Je viens en pleurant.C)
Je vais en pleurant.D)

-  Moi, je suis pour les voitures.
-  Pas moi! Je suis -------.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

d’accord A)
pourB)
contreC)
prèsD)

Elle est en retard ------- un accident sur la route.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

à l'absence d'A)
siB)
à cause d'C)
pourquoiD)

Paris est une -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

paysA)
villageB)
villeC)
campagneD)
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A
Isabelle : ------- ?
Alain : Nous irons à la mer.
Isabelle : ------- ?
Alain : A Nice.

Choisissez les expressions qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

Vous nagez / OùA)
Vous faites quoi cet été / OùB)
Vous allez où / QuandC)
Vous aimez les vacances / Quelle villeD)

- Le fondateur de la Turquie, c'est -------?
- C'est Atatürk.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

quiA)
quandB)
commentC)
oùD)

fait    /    choix    /    avez    /    votre    /    vous?
  I              II               III              IV             V

Mettez les mots dans le bon ordre pour faire
une phrase.

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

17.

V / IV / II / III / IA)
V / III / I / IV / IIB)
III / IV / V / I / IIC)
III / I / V / IV / IID)

Demain, Léa et Léo ------- les courses.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

feronsA)
ferontB)
irontC)
prendraD)

Marie est contre la vie en ville.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Marie için şehir hayatı zordur.A)
Marie oturduğu şehri çok seviyor.B)
Marie şehirde yaşamak istiyor.C)
Marie şehir hayatına karşıdır.D)

trop      /      je      /      fatigué      /      suis
   I                II                 III                  IV

Mettez dans le bon ordre.

Yukarıdaki kelimelerin kurallı ve anlamlı bir
bütün oluşturan dizilişi aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

20.

I, III, II, IVA)
I, III, IV, IIB)
II, I, III, IVC)
II, IV, I, IIID)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 8 A
John: I was ------- if you could open the window.
Jane: No, I'm sorry because it is too cold. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

wonderingA)
thinkingB)
believingC)
waitingD)

If we use ------- energy, we can help to solve air
pollution.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

dirtyA)
wasteB)
messyC)
cleanD)

The noise from the street ------- Lisa to wake up
early on Saturday morning.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

madeA)
hadB)
didC)
causedD)

-------, collecting and processing the material, can
be a solution to environmental problems.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

Producing garbageA)
RecyclingB)
OverpopulationC)
DeforestationD)

Our English teacher ------- us speak English in
the class.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

getsA)
haveB)
makesC)
needsD)

When you wait for the bus at the bus stop, you
have to stay in -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

chairA)
behindB)
lineC)
frontD)

A: Would it be possible to tell me the way to the
supermarket, please?

B: ------- Turn right and go straight ahead.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

Yes, sure.A)
No, I am sorry.B)
I do not know.C)
No way.D)

Would you mind ------- me the document?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

sendA)
sending B)
to sendC)
sentD)
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A
Teacher: Do you want to be at the seaside now?
Student: Yes, teacher. I wish -------. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

I were at the seaside.A)
going to the seaside.B)
to go the seaside.C)
I had been at the seaside.D)

A volunteer is a person who ------- to do
something without being forced to do.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

starts A)
takes B)
offersC)
givesD)

Due to overpopulation, the ------- for food
increases. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

supplyA)
solutionB)
useC)
demand D)

Tom: I won 5 million liras in the lottery.
Sam: ------- I am very happy for you.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

12.

I wouldn’t mind.A)
Too bad.B)
Wow! That’s incredible.C)
It doesn’t matter to me.D)

He was honest and this ------ the director’s
decision.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

offeredA)
affectedB)
expectedC)
acceptedD)

Ali: You cheated in the exam and got grade “0”.
Ahmet: I feel sorry for that. -------

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

I should pass the class.A)
I should’t have cheated in the exam.B)
I wish I pass the class.C)
I wish I cheat in the exam.D)

Mother: You broke my favorite vase last night!
Son: -------, mum.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

15.

I wish I don’t break your vaseA)
I wish I didn’t break your vaseB)
I wish I hadn’t broken your vaseC)
I wish I couldn’t break your vaseD)

Keeping your ------- on people’s mobile devices is
a bad behavior.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

eyesA)
earsB)
feetC)
handsD)
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A
The reason ------- I have come here is to help
you.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

17.

whenA)
whyB)
whichC)
whatD)

------- it was too late, we went out for a walk.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

18.

Even thoughA)
As a resultB)
HoweverC)
BecauseD)

It started to snow suddenly ------- I was driving on
my route.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

19.

thenA)
afterB)
whenC)
whileD)

I’m sorry to tell you that the ------- of the area are
drinking polluted water.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

20.

governmentA)
societyB)
publicC)
residentsD)
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TARİH 3 A
Yeniçeriler'in muharebe sırasında
kullanacağı askeri malzemeyi tedarik etmekle
görevli ocak aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Cebeci OcağıA)
Humbaracı OcağıB)
Topçu OcağıC)
Acemi OcağıD)

Abbasilerin, hizmetlerinde yer alan Türkler
için boy sınırlarında kurdukları şehirlere ne
ad verilir?

2.

YurtlukA)
OcaklıkB)
MalikâneC)
AvasımD)

Yıldırım Bayezit’in ölümünden sonra oğulları
arasında 11 yıl süren taht mücadelelerinin
yaşandığı döneme ne ad verilir?

3.

Duraklama DevriA)
Fetret DevriB)
Gerileme DevriC)
Çöküş DevriD)

Padişah adına yazılacak ferman, berat ve
nâme gibi resmi yazışmalara padişahın
tuğrasını çekmekle görevli divan üyesi
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

NişancıA)
KadıB)
SubaşıC)
ŞeyhülislamD)

Osmanlı Devleti’nde din, eğitim ve adalet
işlerini yürüten sınıf aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

KalemiyeA)
SeyfiyeB)
İlmiyeC)
ReayaD)

Anadolu'da Türk siyasi birliğini büyük ölçüde
sağlayan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Osman BeyA)
Yıldırım BayezitB)
Orhan BeyC)
I. MuratD)

Devşirme sistemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Müslüman ve Yahudi ailelerin çocukları da
devşirmeye dahildi.

A)

Bir aileden birden fazla çocuk alınmazdı.B)
Sisteme dahil olan çocukların bir kısmı
enderunda eğitilirdi.

C)

14-18 yaşları arasındaki Hristiyan erkek
çocuklar devşirilirdi.

D)

Sipahi ve silahdarlar olmak üzere iki bölük
şeklinde  Kapıkulu Ocağı’nı kuran padişah
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

I. MuratA)
I. MehmetB)
Orhan BeyC)
Yıldırım BayezitD)

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'ya yapılan
birinci dalga göçlerin nedenlerinden biri
değildir?

9.

Oğuzların yerleşecek bir yurt aramasıA)
Selçukluların, Oğuzların yurtlarını istila
etmesi

B)

Otlakların artan nüfusun ihtiyacını
karşılamaması

C)

Karahıtayların, Oğuzlara baskı yapmasıD)

Yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaşa ne
ad verilir?

10.

CulüsA)
KılıçB)
UlufeC)
ArpalıkD)
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A
Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti Müslümanlara
ait olan topraklara ne ad verilir?

11.

ZeametA)
HaraciB)
HasC)
ÖşriD)

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman
Bey’in ailesi oğuzların hangi boyuna
mensuptur?

12.

BozokA)
ÜçokB)
KınıkC)
KayıD)

ilk esnaf teşkilatının kurucusu
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

MenlânâA)
Hacı Bayram VelîB)
Ahî EvranC)
Ahmet YesevîD)

Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın
sonuçlarından biri değildir?

14.

Anadolu'daki Türk siyasi birliğinin
tamamlanması

A)

İstanbul’un fethinin yarım yüzyıl kadar
gecikmesi

B)

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki
ilerleyişinin durması

C)

Anadolu'da siyasi, sosyal ve ekonomik
düzenin bozulması

D)

Osmanlı Devleti'nde divan teşkilatını ilk kez
oluşturan padişah aşağıdakilerden
hangisidir? 

15.

Mehmet ÇelebiA)
I. MuratB)
Osman BeyC)
Orhan Bey D)

Osman Bey’in Anadolu’da ilk fethettiği ve
devletin doğuşu açısından büyük öneme
sahip olan yer aşağıdakilerden hangisidir?

16.

İnegölA)
BilecikB)
YarhisarC)
KaracahisarD)

Tımarlı sipahinin topladığı vergi gelirlerinin
bir kısmıyla devlet için yetiştirdiği atlı
askerlere ne ad verilir?

17.

HumbaracıA)
CebelüB)
BostancıC)
GaripD)

Selçuklulara bağlı bir uç beyliği olan Osmanlı
Beyliği kaç yılında bağımsızlığını ilan
etmiştir?

18.

1287A)
1299B)
1308C)
1337D)

Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

DanişmentlilerA)
ArtuklularB)
SaltuklularC)
MengüceklilerD)

İlk Osmanlı medresesi nerde kurulmuştur?20.

Yalova’daA)
Edirne’deB)
İznik’teC)
Yarhisar’daD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 A
Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Nazım ve nesir iç içedir.A)
Dede Korkut’un kişiliği ile ilgili bilgilere yer
verilir.

B)

Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.C)
15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.D)

Türk edebiyatı başlangıçtan günümüze kadar
Orta Asya medeniyeti,  İslam medeniyeti ve
Batı medeniyeti olmak üzere esas olarak üç
farklı medeniyetin etkisinde kalmış ve bu
doğrultuda değişime uğramıştır. Bu durum
aşağıdaki ölçütlerden hangisi ile ilgilidir?

2.

Coğrafi değişimA)
Din değişimiB)
Dil değişimiC)
Kültürel değişimD)

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki
Türk edebiyatı dönemlerinden biridir?

3.

Anonim Halk EdebiyatıA)
Sözlü Edebiyat DönemiB)
Dini-Tasavvufi Türk EdebiyatıC)
Divan EdebiyatıD)

Aşk hikâyelerinde âşığın sevgilisine
kavuşmak için çektiği sıkıntılar; dini –
destani hikâyelerde ise din ve kahramanlık
konuların ağır bastığı bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Hikâyenin asıl konusuA)
EfsaneB)
Sonuç ve duaC)
DöşemeD)

I. Nesirden çok nazım önemlidir.
II. Dil, halkın kullandığı Türkçedir.
III. Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Divan edebiyatı ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

5.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
II ve IIID)

Bir milletin -------; milli ruhu milli hayatı göstermek
için en samimi aynadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

sanatıA)
tarihiB)
diniC)
edebiyatıD)

Konunun, amacının ve hedef kitlenin
belirlendiği, konuşma konusuyla ilgili
gözlem, inceleme veya araştırmanın yapıldığı
“hazırlıklı konuşma” aşaması aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

HazırlıkA)
SunumB)
SonuçC)
PlanlamaD)

Türk Edebiyatında ilk hamse sahibi sanatçı
kimdir?

8.

Âşık paşaA)
Ali Şir NevaiB)
ŞeyhiC)
Yunus EmreD)

Tarih – edebiyat ilişkisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Tarih, tarihi olaylardan sebep ve
sonuçlarıyla söz eder.

A)

Edebiyat, tarihi olayların toplum hayatındaki
etkilerini örnek olaylardan kesitlerle kurgular.

B)

Edebi eserler, tarihe olan ilgiyi artırmada
vazgeçilmez materyallerdir.

C)

Edebi bir eserin asıl görevi tarihi
öğretmektir.

D)

Tanzimat dönemi hikâyesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Kahramanlar çoğu zaman tek yönlüdür.A)
Olayların sonunda çoğu zaman iyiler
ödüllendirilir kötüler ise cezalandırılır.

B)

Eserlerde ağırlıklı olarak siyasi konular
işlenmiştir.

C)

Sami Paşazade Sezai döneminin en önemli
hikâye yazarlardın biridir.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl sayı
sıfatı vardır?

11.

İşe iki saat geç kalınca uyarı aldı.A)
İkişer porsiyon yemek yedikleri için gece
boyu uyuyamadılar.

B)

Yarışmada ikinci olunca çok üzüldü.C)
Bu sorunu çözse çözse Ali Bey çözer.D)
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A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
bölüm belirtisiz isim tamlamasıdır?

12.

Ülkemizde bazı nehirlerin suyu her geçen
gün azalıyor.

A)

Elif’in annesi çok fedakâr bir kadındı.B)
Düğünde elbisesinin rengi göz
kamaştırıyordu.

C)

Fotoğraf yarışmasında son sınıf öğrencisi
birinci oldu.

D)

 Tasavvufi Halk Edebiyatı'nın ve ilahi türünün
en büyük sanatçısıdır. 

 Eserlerinde son derece sade bir üslupla derin
anlama sahip dizeler yazmıştır.

 Hacı Bektaş ve Taptuk Emre’nin dergahında
hizmet etmiştir.

 “Risaletü’n Nushiye” ve “Divan” adlı iki önemli
eseri vardır.

Yukarıda bahsedilen sanatçı kimdir?

13.

Ahmet YeseviA)
Yunus EmreB)
Pir Sultan AbdalC)
KaracaoğlanD)

“Kutadgu Bilig” adlı eser ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14.

Mısır, Viyana ve Fergana olmak üzere üç
nüshası vardır.

A)

Türk edebiyatının ilk öğretici eserdir.B)
Uygur Türkçesiyle yazılmıştır.C)
Türk Edebiyatının ilk mesnevi örneğidir.D)

Aşağıdakilerden hangisi İran Edebiyatı'na ait
doğal destanlardan biridir?

15.

ŞehnameA)
KalevalaB)
İgorC)
ŞintonD)

Yapma destanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

16.

Yakın tarihimizde meydana gelmiş
olaylardan ortaya çıkar.

A)

Uzun manzum eserlerdir.B)
Olağanüstü ögeler taşıyabilir.C)
Söyleyenleri belli değildir.D)

 Sığır denilen sürek avları sırasında söylenen
şiirlerdir.

 Daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitlik
temaları işlenir.

 Nazım birimi dörtlüktür.
 Düz kafiye kullanılır

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

SaguA)
KoşukB)
ManiC)
TürküD)

Divan şiirinde din ve devlet büyüklerini
övmek için yazılmış şiirlere ne ad verilir?

18.

MüstezatA)
GazelB)
KasideC)
MesneviD)

Kişi, yer ve olayları konu alan, inandırıcılık
özelliğine sahip olmakla birlikte,
olağanüstülüklere yer veren, kaynaklarını
genellikle geçmişten olan kısa ve anonim
anlatılara ne ad verilir?

19.

EfsaneA)
HikâyeB)
DestanC)
RomanD)

“Nefes” türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

20.

Genellikle Hz. Muhammed ve Hz. Ali için
övgülerde bulunur.

A)

Aruz ölçüsü ile yazılmıştır.B)
Nazım birimi dörtlüktür.C)
Bektaşi şairlerin tasavvufi şiirleridir.D)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 A
Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in
eserlerinden biri değildir?

1.

On İkiye Bir VarA)
Fazilet EczanesiB)
Keşanlı Ali DestanıC)
Mahalle KahvesiD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün
kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

2.

Allah’ın sevgili kuluydu o.A)
Anayasa’nın ilk maddesini biliyor musunuz?B)
Ablamlar bu apartmanın 5’inci katında
oturuyor.

C)

Dekor, senaryo, kostüm tiyatro terimlerinden
bazılarıdır.

D)

Sevgi insana güç verir() cesaret verir() hayata
katılma isteği verir() üretmek isteği verir.

Yukarıdaki cümlede yay ayraçla () gösterilen
yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangisi getirilmelidir?

3.

Üç nokta (…)A)
Virgül (,)B)
Noktalı virgül (;)C)
Nokta (.)D)

------- hikâyesi Sait Faik Abasıyanık’a aittir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

SemaverA)
Bahar ve KelebeklerB)
TuşC)
Tanrı MisafiriD)

------- Türk edebiyatında fütürizmin
temsilcilerinden biridir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

Nezihe MeriçA)
Bilge KarasuB)
Nazım HikmetC)
Yusuf AtılganD)

Kübist sanatçılarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Nesnelerin sadece görünen yanlarını değil,
görünmeyen yanlarını da anlatmaya
çalıştılar.

A)

Dizeler düzenli değildir.B)
Şiirde şekil bakımından her türlü yenilikten
yanadırlar.

C)

Noktalama işaretlerini dışlamışlardır.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortak özne
vardır?

7.

Okula biraz geç geldim.A)
Bütün çocuklar dondurma aldı.B)
Ahmet, aniden ayağa kalktı, odadan çıktı.C)
Açık havada dolaşmayı severim.D)

Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri
Güntekin’in hikâyelerinden biri değildir?

8.

Olağan İşlerA)
Sönmüş YıldızlarB)
Leyle ile MecnunC)
Havada BulutD)
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A
------- Türk edebiyatında natüralizmin
temsilcilerinden biridir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

Halit Ziya UşaklıgilA)
Hüseyin Rahmi GürpınarB)
ŞinasiC)
Refik Halit KarayD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

10.

Yer yüzünde depremlerin artacağı
söyleniyor.

A)

Annem gibi kimse sütlaç yapamaz.B)
Tamam, pazartesi günü görüşürüz.C)
Bahçemizdeki karabiber ağacı kurudu.D)

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin
Yurdakul’un sanatının özelliklerinden biri
değildir?

11.

Konularını halkın hayatından ve Türk
tarihinden alması

A)

Millî romantik duyuş tarzının ilk temsilcisi
olması

B)

Şiirde güzelliği değil faydalıyı aramasıC)
Bazı şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi
sohbet yazarlarından biri değildir?

12.

Yusuf Kamil PaşaA)
Şevket RadoB)
Suut Kemal YetkinC)
Nurullah AtaçD)

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde nesne
kullanılmıştır?

13.

Demir tavında dövülür.A)
Terzi kendi söküğünü dikemez.B)
Yalnız taş duvar olmaz.C)
Eğilen baş kesilmez.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci
kullanılmıştır?

14.

Yolda ağır ağır yürüyordu.A)
Kızı burnunun dibinde eriyordu.B)
Evimizin inşaatına başladık.C)
Şu bardağı masaya koyuver.D)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat I. dönem
şairleri arasında yer almaz?

15.

ŞinasiA)
Ziya PaşaB)
Recaizade Mahmut EkremC)
Namık KemalD)

Eski dönemlerde insanlar masallar aracılığı ile
vakit geçirirlerdi. Masallar toplumun yapısını
ortaya koyardı. İletişim için önemli ögelerdendi.
Sözlü halk geleneğinden olan masallar tıpkı
destanlar, efsaneler gibi sonradan yazıya
aktarılmıştır. Anlatıcısı genellikle kadınlar,
dinleyicisi ise genellikle çocuklardır.

Yukarıdaki parçada masallarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

16.

Yazıya sonradan geçirilmesineA)
Çocuklar tarafından daha çok dinlenmesineB)
Eski dönemlerde bir iletişim aracı olmasınaC)
Yer ve zaman kavramının belirsiz olmasınaD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0102-A

57 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
“Çoban Çeşmesi” adlı şiir aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

17.

Mehmet Emin YurdakulA)
Faruk Nafiz ÇamlıbelB)
Cahit Sıtkı TarancıC)
Yahya Kemal BeyatlıD)

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Rasim’in
eserlerinden biri değildir?

18.

Mahur BesteA)
AfifeB)
İlk SevgiC)
Asker OğluD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

19.

Dün size gelemedik, çünkü misafir geldi.A)
Bu iş ya olacak ya da olmayacak.B)
Senin de bir şey bildiğin yokki...C)
Ben sana insanca davrandım.D)

Türk edebiyatında gerçek anlamda ilk fıkra
yazıları hangi dönemde görülür?

20.

Tanzimat I. DönemiA)
Servetifünun DönemiB)
Milli Edebiyat DönemiC)
Tanzimat II. DönemiD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 A
Sahne, perde, dekor ve suflör gibi tiyatro
unsurlarını kullanmadan halkın ortasında
oynanan Türk halk tiyatrosuna ne ad verilir?

1.

TrajediA)
Orta OyunuB)
MeddahC)
KomediD)

 Toplumun kültürel değerlerini kurmacanın
dünyasına taşırlar.

 Toplumun kültür değerlerine ilişkin farkındalık
oluşturmayı amaçlarlar.

 Tarihten, yaşam tarzından, inançlardan gelen
unsurları eserlerinde işlerler.

Yukarıda özellikleri verilen Cumhuriyet
dönemi roman anlayışını esas alan sanaççılar
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Gelenekçi roman anlayışına sahip sanatçılarA)
Toplumcu gerçekçi anlayışla yazan
sanatçılar

B)

Bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarC)
Modernizmi esas alan sanatçılarD)

Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik
fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?

3.

Odaya girdiği gibi tüm eşyalara göz gezdirdi.A)
O gün yaşadıklarını anlatmaya dili
varmıyordu.

B)

Hiç kimsenin söylediklerine kulak
asmıyordu.

C)

Çocuğundan bir hafta ayrı kalınca ayrılığın
acısını derinden his etti.

D)

Ulusun() korkma() Nasıl böyle bir imanı boğar()
"Medeniyet !" dediğin tek dişi kalmış canavar()

Yukarıdaki dizelerde boş parantezle
gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri
gelmelidir?

4.

(!), (.), (,), (:)A)
(,), (.), (,), (?)B)
(,), (!), (,), (?)C)
(,), (,), (.), (?)D)

Bir eserin tanıtım yazısını oluşturma
aşamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Tanıtım yazısı kitap özeti niteliğinde
olmalıdır.

A)

Eserle ilgili bilgiler kaynak göstererek tam ve
doğru olarak aktarılmalıdır.

B)

Tanıtım yazısının odağında yazar değil, eser
olmalıdır.

C)

Yazara özgü dil ve anlatım özellikleri
örneklerle anlatılmalıdır.

D)

Yaşamı acıklı ve komik yönleriyle beraber
yansıtan tiyatro türüne ne ad verilir?

6.

KomediA)
DramB)
TrajediC)
MeddahD)

“Genç Osman" adlı eser hangi tiyatro türüne
örnektir?

7.

DramA)
KomediB)
MeddahC)
TrajediD)

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Ümit’in
eserlerinden biri değildir?

8.

CemileA)
Beyoğlu RapsodisiB)
Bab-ı EsrarC)
Sis ve GeceD)
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A
I. Kış günleri sobanın yanında oturmak bir

başkadır.
II. Yalnız kaldığımızda kitaplar bize ne iyi

arkadaş olur.
III. Dolayısıyla su tüketiminde israfa kaçmamak

gerekir.
IV. Şiir insanların duygularını ifade etme şeklidir.

Yukarıdakilerden hangileri bir paragrafın
giriş cümlesi olabilir?

9.

I ve IIA)
II ve IVB)
I, II ve IVC)
II, III ve IVD)

Radyo tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Tek anlatım aracı sestir.A)
Zaman ve mekan sınırlaması yoktur.B)
Olaylar karşıtlık ve çatışmalarla gelişir.C)
Sahne ve dekor ana unsurlardır.D)

Yazı, insanoğlunun belleğinin yükünü hafifletmiş,
düşünsel enerjisini başka işlere yöneltebilmesini
sağlamıştır. Yazının kullanımı bilginin yalnızca
niceliksel birikimine değil, niteliksel gelişimine de
katkıda bulunmuştur. Basım yoluyla çoğaltım, bu
gelişmeye daha geniş ve yeni boyutlar katmış,
ivme kazandırmıştır. Böylece, insanlar ve
toplumlar arasında dünya görüşleri ve ideolojileri
açısından da etkileşime kaynaklık etmiştir.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

11.

Tartışmacı anlatımA)
Açıklayıcı anlatımB)
Öyküleyici anlatımC)
Betimleyici anlatımD)

Türk edebiyatına deneme türü ilk kez ne
zaman karşımıza çıkmıştır?

12.

Milli EdebiyatA)
Fecri-i Ati Dönemi EdebiyatıB)
Tanzimat DönemindeC)
Cumhuriyet Dönemi EdebiyatıD)

Türk Edebiyatı’na ait ilk söylev örneği
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Göktürk YazıtlarıA)
ÇiçeroB)
NutukC)
Gençliğe HitabeD)

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden
önce yaptığı konuşma aşağıdaki söylev
türlerinden hangisine örnektir?

14.

Siyasî söylevA)
Törensel söylevB)
Dinî söylevC)
Askeri söylevD)

Soyut bir düşünceye somut görünürlük
katarak söylemek istenilenin okuyucusunun
zihninde canlanmasını sağlayan anlatım
tekniğine ne ad verilir?

15.

TanıklamaA)
ÖrneklemeB)
KarşılaştırmaC)
TanımlamaD)

Büyükannemin odasında öfkeli, kıpkırmızı
yüzünden siniri bozuk olduğu anlaşılan bir oda
hizmetçisi vardı. Sinirinden olsa gerek başını,
gözünü oynatıp duruyor, sıkıntısını ve öfkesini
yüzünden belli ediyordu. Bir an önce işini bitirip
odadan çıkmak ister gibi bir hâli vardı.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

16.

Açıklayıcı anlatımA)
Tartışmacı anlatımB)
Betimleyici anlatımC)
Öyküleyici anlatımD)
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Yaşanan ya da kurmaca bir olayın yer, zaman
ve kişiye bağlı olarak oluşturulduğu anlatım
biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Tartışmacı AnlatımA)
Betimleyici AnlatımB)
Açıklayıcı AnlatımC)
Öyküleyici AnlatımD)

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirten en doğru
gösterge bebek ölümleridir. Ülkemizde yapılan
araştırmalara göre doğan her 1000 çocuktan
112’si yaşına varmadan ölmektedir. Bebek ölüm
hızı, kimi Asya ve Afrika ülkelerinde binde
ikiyüzün üzerindedir. Oysa gelişmiş ülkelerde
bebek ölüm hızı, örneğin İsveç’te binde 8,3, Batı
Almanya’da binde 21, ABD’de ortalama binde
6’dır. Pakistan’da binde 124, buna karşılık
Hindistan, Tunus, Madagaskar gibi yoksul
ülkelerde binde 60 dolaylarındadır.

Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme
yollarından hangisi ağır basmaktadır?

18.

Sayısal verilerden yararlanmaA)
BenzetmeB)
Tanık göstermeC)
ÖrneklemeD)

Deneme ve eleştiri türüyle ilgi aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Eleştiride kanıtlama kaygısı varken
denemede böyle bir kaygı yoktur.

A)

Her iki türde de olay yazılarının özellikleri
hakimdir.

B)

Denemede konu sınırlaması yoktur, ancak
eleştiride konu, ele alına kişi ya da eserle 
sınırlıdır.

C)

Biçim ve içerik özellikleri bakımından
birbirlerine benzemektedirler.

D)

İki kavram, varlık veya olayın benzer ya da
farklı yönleriyle ortaya konulmasına ne ad
verilir?

20.

ÖrneklemeA)
TanıklamaB)
KarşılaştırmaC)
TanımlamaD)
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ALMANCA 1 A
ist / Selim / achtzehn / Jahre / alt

Wie kann man mit den obigen Wortgruppen
einen sinnvollen Satz bilden?

Yukarıdaki sözcük gruplarıyla kurulabilecek
en anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

1.

Alt Selim ist Jahre achtzehn.A)
Ist Jahre achtzehn alt Selim.B)
Selim ist achtzehn Jahre alt.C)
Achtzehn Jahre Selim alt ist.D)

Was bedeutet das Wort “kodlamak” auf
Deutsch?

“kodlamak” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

buchstabierenA)
aufnehmenB)
kennenC)
zählenD)

Mein Name ist Derya.

Welche Frage paßt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Wie heißt er?A)
Woher kommst du?B)
Wie ist dein Name?C)
Was machst du hier?D)

A: Guten Tag, Frau Henkel!
B: Guten Tag, Heike! Wie geht es dir?
A: ------- Wie geht es Ihnen?
B: Danke, es geht mir gut!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

Na ja, ich habe schon gegessen.A)
Danke, ich habe keine Zeit.B)
Na ja, ich möchte mich ausruhen.C)
Danke, es geht mir prima!D)

Alberto ------- aus Italien.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

gehstA)
kommtB)
wohnenC)
willD)

Ist das ein Heft? 

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

6.

Ja, das ist ein Heft.A)
Das ist meine Tasche.B)
Nein, ich habe kein Heft.C)
Ja, der ist neu.D)

Biologie finde ich ------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

7.

ganz tollA)
sehr wichtigB)
sehr kleinC)
interessantD)

Hier, das ist dein Formular.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Wann gibst du dein Formular ab?A)
Wo ist mein Formular?B)
Wohin gehst du?C)
Was willst du von ihm?D)
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Der Montag / ------- / Der Mittwoch / Der
Donnerstag / Der Freitag

Welches passt in die obige Lücke?

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

9.

Der DienstagA)
Der WochentagB)
Der SonntagC)
Der SamstagD)

Das ist ------- Kugelschreiber. -------
Kugelschreiber ist rot.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

10.

eine / DasA)
einem / DenB)
ein / DerC)
einen / DieD)

------- backt Brot und Kuchen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

Der Bäcker A)
Der FriseurB)
Der GärtnerC)
Der MalerD)

Was ist dein Vater von Beruf?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

Wir Brüder möchten Pilot werden.A)
Er repariert Autos und ist Automechaniker.B)
Sie kocht sehr gern, deshalb arbeitet sie als
Koch.

C)

Mein Onkel ist ein berühmter Maler.D)

Ich bin ein -------, ich habe keine Geschwister.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

CousinA)
EinzelkindB)
BruderC)
VerwandteD)

Die Mutter meiner Mutter ist meine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

TanteA)
SchwesterB)
CousineC)
GroßmutterD)

Meine Schwester ist -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

15.

schlank und langA)
braun und plattB)
15 Jahre altC)
LehrerinD)

Es ist viertel vor acht Uhr.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Saat sekize çeyrek var.A)
Sekizi çeyrek geçmiş.B)
Saat sekiz olmuş.C)
Saat sekiz buçuk.D)
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A
Was bedeutet das Wort “treffen” auf
Türkisch?

“treffen” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

gitmekA)
uyandırmakB)
gelmekC)
buluşmakD)

aufstehen / anziehen / mitkommen / vormittag

Welches Wort passt nicht zu den anderen in
der obigen Wortgruppe?

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

anziehenA)
aufstehenB)
vormittagC)
mitkommenD)

Wann klingelt dein Wecker?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

19.

Ab sechs Uhr ist das Sportzentrum geöffnet.A)
Ich fahre seit Jahren Auto.B)
Nach neun Uhr fängt der Film an.C)
Um acht Uhr.D)

Leider haben wir hier nur Getränke und Kuchen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Gibt es hier türkischen Tee?A)
Haben Sie Kamillentee?B)
Haben Sie einen Wunsch?C)
Können Sie mir einen Toast bringen bitte?D)
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FRANSIZCA 1 A
A : ------- nationalité es tu?
B : Je suis turc.

Choisissez la question qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

QuelleA)
CommentB)
De quelle C)
CombienD)

I. Il a les yeux noirs.
II. Il a un gros nez.
III. Il arrive à sept heures.
IV. Il porte des lunettes.

Choisissez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

2.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Toutes les filles ------- belles.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

ontA)
estB)
aiC)
sont D)

A : -------?
B : C'est une télévision.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Qu'est-ce que c'estA)
Qui est-ceB)
À quoi sert le couteauC)
Comment est la tableD)

Où es-tu? Je ne te ------- pas.   

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

voyonsA)
voisB)
voientC)
voyezD)

Il a les ------- frisés et une barbe.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

cheveuxA)
yeuxB)
lèvresC)
visageD)

Avez- ------- une voiture?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

jeA)
vousB)
nousC)
tuD)

Zoé n'est pas mariée; elle est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

tristesA)
mariéB)
contentC)
célibataireD)
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A
------- montent les escaliers.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

JeA)
NousB)
IlsC)
ElleD)

A : Ils sont vieux?
B : Non, ils sont -------.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

jeunesA)
jalouxB)
timidesC)
gentilsD)

A : Vous connaissez Madame Bécourt?
B : Non, je ne ------- connais pas.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

luiA)
laB)
meC)
lesD)

Bientôt, je ------- sortir de la maison.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

vasA)
vientB)
vais C)
venezD)

Nous ------- dans la même ville.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

habiteA)
habitezB)
habitentC)
habitonsD)

A : ------- -vous prendre quelque chose?
B : Un café, s'il vous plaît.

Choisissez les mots qui conviennent.

Konuşmadaki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

VoulonsA)
PouvonsB)
VoulezC)
PouvezD)

Je mange avec ma -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

boucheA)
nezB)
couC)
yeuxD)

Elle ------- un chien.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

estA)
aB)
ontC)
sontD)
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A
A : ------- tu aimes le cinéma?
B : Oui, beaucoup.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

Est-ce queA)
Quelqu'unB)
QuiC)
QuelleD)

A : Quelle est la forme de son nez? 
B : Il est -------.

Choisissez la réponse qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

bleueA)
petiteB)
droiteC)
pointuD)

Le pull est en -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

aluminiumA)
laine B)
cartonC)
boisD)

Ayşe a ------- blanches et ------- noirs.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

20.

des dents / des nezA)
des nez / des yeuxB)
des yeux / des dentsC)
des dents / des yeuxD)
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İNGİLİZCE 1 A
A: ------- does Liam brush his teeth?
B: He always brushes his teeth.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

1.

WhereA)
How oftenB)
WhatC)
WhyD)

Tokyo is ------- than Eskişehir.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

the cheapestA)
most expensiveB)
more expensiveC)
cheapD)

Selim : -------?
Eleni : No, I am not. I am from Greece.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

How old are youA)
How are youB)
Are you from ItalyC)
Are you newD)

A: What are you doing now?
B: I’m ------- the baby.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

4.

fedA)
feedingB)
feedC)
has fedD)

A: ------- a library near here?
B: Yes, the library is on your right.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

5.

Are thereA)
There wereB)
There wasC)
Is there D)

A: ------- brothers and sisters have you got?
B: I have got a brother and a sister.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

6.

How muchA)
How manyB)
How aboutC)
How oldD)
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A
I ------- got a cat. ------- name is Çakıl.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

has / ItsA)
have / ItsB)
has / ItC)
have / ItD)

A: Is Olivia young?
B: No, -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

8.

she isn’tA)
she hasn’tB)
she doesC)
she isD)

Saat dokuza yirmi var.

Which of the following is the English
translation of the sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
İngilizce karşılığıdır?

9.

It is nine o’clock.A)
It is half past nine.B)
It is twenty past nine.C)
It is twenty to nine.D)

A: -------?
B: I’m fine. Thank you.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

10.

How are you?A)
How old are you?B)
What is your name?C)
Where are you from?D)

Daniel usually ------- his room on Sundays, but
now he ------- TV.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

cleans / is watchingA)
clean / is watchingB)
is cleaning / watchesC)
cleaned / watchingD)

A: ------- is the red sofa?
B: The red sofa is behind the coffee table.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

WhoA)
WhatB)
WhichC)
WhereD)

Tom is ------- intelligent student in his class.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

littleA)
the mostB)
moreC)
muchD)

Tom ------- like playing football.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

don’tA)
hasn’tB)
isn’tC)
doesn’tD)
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A
Sally is ------- than Ellen.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

oldestA)
oldB)
olderC)
the oldestD)

------- to go shopping tomorrow?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

Why don’tA)
What aboutB)
Would you likeC)
Let’sD)

I always ------- tea at breakfast, but now I -------
coffee.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

drinks / am drinkingA)
am drinking / drinkB)
drink / am drinkingC)
drinking / drinkD)

------- three hotels in the city.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

There areA)
Is thereB)
There isn’tC)
There isD)

A: Hello! -------
B: My name is Alex.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

19.

How old are you?A)
Where are you from?B)
How are you?C)
What is your name?D)

My mother ------- cook different kinds of meals but
I cannot.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

canA)
mustB)
wouldC)
shallD)
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.
2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de

öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.

3. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN/Öğrenci no, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili
alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap
kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları
geçersiz sayılır.

4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli
vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap
kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

7. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.

9. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını
kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına
başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 

10. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse,
sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN/Öğrenci no, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi
eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla
kullanabilirsiniz.

12. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenerek ilgili
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu,

bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı
veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 
d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında

işaretleme yapmak,
f) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim

etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,
h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.

13. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır. 

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


