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SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 A
Sinir hücrelerine ne ad verilir?1.

Nöron A)
AksonB)
MiyelinC)
DendritD)

Aşağıdakilerden hangisi beyinde yüzde
miktarı olarak en çok bulunan maddedir?

2.

ProteinA)
KarbonhidratB)
Su C)
YağD)

Aksonun etrafını kaplayan hücrelere ne ad
verilir?

3.

NefronA)
Schwan B)
PonsC)
NöronD)

Aşağıdakilerden hangisi hipofiz ön lobundan
salgılanan hormonlardan biri değildir?

4.

ACTHA)
FSHB)
MSHC)
ADH D)

Aşağıdakilerden hangisi sinir hücresinin
diğer bir sinir hücresi veya hedef organla
kurduğu bağlantıyı ifade eder?

5.

Sinaps A)
AksonB)
İmpuls C)
NöronD)

Aşağıdakilerden hangisi böbrek üstü bezinin
öz bölgesinden salgılanan hormonlardandır?

6.

AldosteronA)
KortizolB)
Adrenalin C)
Adrenal eşey hormonlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi burunda koku
algılayan bölgedir?

7.

Sarı bölgeA)
Sarı benekB)
Korun tabakasıC)
PapillaD)

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir
siteminin arka beyin kısmına ait yapılardan
biri değildir?

8.

BeyincikA)
Ara beyin B)
Omurilik soğanıC)
PonsD)

İç kulağın ilk bölümüne ne ad verilir?9.

TulumcukA)
KortiB)
SalyangozC)
DalızD)

Aşağıdakilerden hangisi bir refleksin
oluşumunda impulsun izlediği yoldur?

10.

Zar potansiyeliA)
Refleks yayı B)
Aksiyon potansiyeliC)
SinapsD)
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A
Tüm canlı hücrelerde plazma zarının dış
yüzeyi ile iç yüzeyi arasındaki elektriksel yük
farkına ne ad verilir?

11.

İmpulsA)
Aksiyon potansiyeliB)
Eşik şiddetiC)
Zar potansiyeli D)

Aşağıdaki beyin yarımkürelerinden
hangisinde görme merkezi yer alır?

12.

Şakak lopA)
Arka lop B)
Yan lopC)
Ön lopD)

Aşağıdakilerden hangisi dokuya yeteri kadar
kan gidememesinden dolayı hücrelerin
ölmesi sonucu oluşan hastalığı ifade
etmektedir?

13.

VarisA)
LösemiB)
AnemiC)
Kangren D)

Aşağıdakilerden hangisi istem dışı çalışan
yapılardan biridir?

14.

KolA)
ParmakB)
KalpC)
AyakD)

Aşağıdakilerden hangisi kör bağırsaktır?15.

Çekum A)
VillusB)
RektumC)
KolonD)

Aşağıdakilerden hangisi kan hücreleri
arasında yer almaz?

16.

Nöronlar A)
AkyuvarlarB)
Kan pulcuklarıC)
AlyuvarlarD)

Kıkırdak doku hücrelerine ne ad verilir?17.

KondrinA)
KondrositB)
PeriostC)
FibrözD)

Aşağıdakilerden hangisi mide öz suyunda
bulunmaz?

18.

MukusA)
Nitrik asitB)
Hidroklorik asit C)
PepsinojenD)

Kemik dokuyu oluşturan hücrelerin arasını
dolduran ara maddeye ne ad verilir?

19.

PeriostA)
KolonB)
OseinC)
OsteositD)

Kalbe giren damarlara ne ad verilir?20.

AtardamarA)
VentrikülB)
BiküsbitC)
ToplardamarD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 4 A
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini işgal eden
ülke aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İran A)
ErmenistanB)
RusyaC)
IrakD)

2016 yılı İnsani Gelişme Endeksi
Sıralaması'na göre ilk sırada yer alan ülke
aşağıdakilerden hangisidir? 

2.

AlmanyaA)
GürcistanB)
ÇinC)
NorveçD)

Amerika Kıtası'nda yer alan bazı ülkeler petrol ve
tarım plantasyonları gibi doğal kaynaklara sahip
olmasına karşın bunları işleyecek yeterli gücü
olmadığından bu kaynakları sanayileşmiş
ülkelere satmak zorunda kalmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri
değildir? 

3.

LibyaA)
EkvadorB)
SurinamC)
GuatemalaD)

Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu
ülkelerde ulaşım, tarım ve sanayii gibi ekonomik
faaliyetler olumsuz yönde etkilenir. Bu özelliklere
sahip yerlerde yol yapım ve ulaşım maliyetleri
fazladır.

Buna göre aşağıdaki bölgelerin hangisinde
yol yapım maliyeti en düşüktür?

4.

KaradenizA)
İç Anadolu B)
Doğu AnadoluC)
AkdenizD)

Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu
sınıflamaya göre gelişmişlik seviyesi için
temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Asgari ücret miktarıA)
Enflasyon oranıB)
Ülkenin ithalat hacmiC)
Kişi başına düşen milli gelirD)

Aşağıdakilerden hangisi 1975 yılında doğan
bir kişinin ait olduğu kuşağın özelliklerinden
biridir?

6.

Sosyal ağlarda arkadaş çevresi geniştir.A)
Arkadaş ortamında bilginin çevreye aktarımı
yavaştır.

B)

Kullanma kılavuzu olmadan teknolojik
aletleri kullanabilirler.

C)

Teknolojik yeniliklere kolay adapte olurlar.D)

Coğrafi keşiflerden sonra konumsal önemini
kaybeden Mısır’ın tekrar önem kazanmasında
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

7.

Amerika’nın keşfiA)
İpek Yolu’nun eski önemine kavuşmasıB)
Süveyş Kanalı'nın açılmasıC)
Hindistan’a ulaşan farklı yolların bulunmasıD)

Panama Kanalı'nın açılmasıyla aşağıdaki
boğazlardan hangisi önemini yitirmiştir?

8.

MacellanA)
CebelitarıkB)
Hürmüz C)
ÇanakkaleD)

Amerika kıtasının Avrupa’nın yeni hammadde
sahası olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

İpekyolu ve Baharat Yolu’nun önemini
kaybetmesi 

A)

Coğrafi keşiflerB)
ABD’nin bağımsızlığını ilan etmesiC)
Asya’da hammaddelerin tükenmesi D)

Üretimden pazarlamaya, yönetim ve
organizasyondan dış ilişkilere kadar her
alanda mevcut olan işleyişin üzerine yeni
yaklaşımlar kazandırmaya ne ad verilir?

10.

İnovasyonA)
PazarlamaB)
GirişimcilikC)
e-ticaretD)

Coğrafi keşifler hangi iki ülkenin
öncülüğünde başlamıştır?

11.

ABD-AlmanyaA)
İtalya-HollandaB)
Portekiz-İspanyaC)
Fransa-İngiltereD)
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A
Sınır aşan sular iki  ya da daha fazla ülkenin
topraklarını katederek akan sular olup, suyun
çıktığı ülke ile aktığı ülke/ülkeler arasında
kullanımının eşit olmadığı sulardır. Bu nedenle
ülkeler arasında sınır aşan sular sorunları ortaya
çıkmaktadır.

Devletler aranda yaşanabilen bu paylaşım
sorununa karşın Türkiye'nin örnek bir tavır
sergileyerek Anamur Dragon Çayı'nın sularını
gönderdiği devlet aşağıdakilerden
hangisidir? 

12.

KKTCA)
IrakB)
SuriyeC)
BulgaristanD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin
jeopolitik önemini arttıran unsurlardan
biridir?

13.

Yükseltisinin fazla olmasıA)
Zengin petrol yataklarına sahip olmasıB)
Tropikal kuşakta yer almasıC)
Üç kıtanın kesişim noktasında yer almasıD)

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik
ölçütlerinden biridir?

14.

Yüz ölçümüA)
Nüfus yoğunluğuB)
Gayrisafi Milli HasılaC)
Jeopolitik konumuD)

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler
Rio Dünya Çevre Zirvesi'ne katılan ülkelerce
imzalanan sözleşmelerden biri değildir?

15.

Çölleşmeyle Mücadele SözleşmesiA)
İklim Değişikliği Çerçeve SözleşmesiB)
Biyolojik Çeşitlilik SözleşmesiC)
Ramsar SözleşmesiD)

Ülkede küresel iklim değişimini önlemek ve
fosil yakıt bağımlılığını azaltmak için karbon
salınımı vergisi çıkartan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Güney KoreA)
Yeni Zelanda B)
İsveçC)
Kosta RikaD)

Şimdiki kuşakların ihtiyaçlarını, gelecek
kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan
karşılamayı olanaklı kılan ekonomi politikaları
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade
edilir?

17.

Sürdürülebilir kalkınmaA)
Turizme dayalı kalkınmaB)
Teknolojik gelişmeC)
Sanayileşme D)

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik ayak izinin
hesaplanmasında kullanılan bileşenlerden
biri değildir?

18.

İnsanların gıda ve hayvan yemi üretmek için
kullandıkları toplam tarım alanı

A)

Hayvancılık faaliyetlerinde kullanılan toplam
otlatma alanı 

B)

Yerleşim alanlarıC)
Tatil ve dinlenme amaçlı kullanılan toplam
turizm alanı

D)

Varlığı sağlıklı bir ekosistemin göstergesi
olan ve ekosistemdeki türlerin dengede
kalmasını sağlayan, bitkiyle de beslenebildiği
için tohum dağıtıcı bir rol üstlenen canlı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

ÇekirgeA)
FareB)
AyıC)
KediD)

Çevre politikalarını belirlemede ve bu yönde
karar almada yol gösterici olan, çevre
politikalarının özünü oluşturan dört temel ilke
vardır. 

Aşağıdaki ilkelerden hangisi somut bir
tehlike karşısında kirliliğin önlenmesini ifade
eder?

20.

Kirleten öder ilkesiA)
Önleme ilkesiB)
İhtiyat ilkesiC)
İşbirliği ilkesiD)
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SEÇMELİ EKONOMİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi, 1927 yılında sanayi
kuruluşlarını teşvik ve korumak amacıyla
çıkarılan kanunlardan biridir?

1.

Maadin NizamnamesiA)
Umumi Hıfzıssıhha KanunuB)
Teşvik-i Sanayi KanunuC)
MecelleD)

Ekonomi biliminde doğruluğu tartışmasız
kabul edilen bazı temel varsayımlardan
hareket ederek bunların tek olaylara
uygulanması esasına dayanan yönteme ne ad
verilir?

2.

Tümdengelim yöntemiA)
Mantıksal akıl yürütme yöntemiB)
Karma yöntemC)
Tümevarım yöntemiD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi
politikasının başlıca hedeflerinden biri
değildir?

3.

Ekonomik dengeA)
Hakça gelir dağılımıB)
Tam istihdamC)
Nitelik belirleyen vasıtalarD)

Aþaðýdakilerden hangisi ekonomi biliminin
klasik sýnýflandýrýlmasý içinde yer almaz?

4.

BölüþümA)
TüketimB)
ÜretimC)
Faktör piyasasıD)

Malların doğrudan doğruya bir ihtiyacın
karşılanması amacıyla kullanılmasına ne ad
verilir?

5.

Ortalama tüketimA)
Marjinal tüketimB)
Dolaylı tüketimC)
Dolaysız tüketimD)

Elde etmek için hiçbir ekonomik faaliyette
bulunulmayan ve miktarı ihtiyaçtan çok fazla
olan mallara ne ad verilir?

6.

Serbest malA)
Ekonomik malB)
Zorunlu malC)
Lüks malD)

İhtiyaçların dört yasasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

İhtiyaçlar değişmektedir.A)
İhtiyaçlar objektiftir.B)
İhtiyaçlar birbirine rakiptir.C)
Fizyolojik ihtiyaçların kapsamları sınırlıdır.D)

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlara
cevap veren mallardan biridir?

8.

KonutA)
EkmekB)
KitapC)
ElbiseD)

Bir vasıtanın mal olabilmesi için gerekli olan
özellik aþaðýdakilerden hangisidir?

9.

Ýnsanlarýn elde etmek için çaba göstermeleri
gerekmemesi

A)

Herhangi bir ödeme yapılmadan sahip
olunması

B)

Üretiminin mümkün olması ve saðlanmasý
için çaba harcanması

C)

Zaman içinde doğada tükenmesiD)

Karşılanması ekonomik bir faaliyetin
yapılmasını gerektiren ihtiyaçlara ne ad
verilir?

10.

Zorunlu ihtiyaçlarA)
Kültürel ihtiyaçlarB)
Ekonomik ihtiyaçlarC)
Ekonomik olmayan ihtiyaçlarD)

Üretimi, madde meydana getirmek olarak
kabul edenlere göre aşağıdaki sektörlerden
hangisi üretken olarak kabul edilir?

11.

TarımA)
SanayiB)
TurizmC)
HizmetD)

Aþaðýdaki GAP projelerinden hangisi
tamamen sulama amaçlıdır?

12.

Suruç-Bazýklý ProjesiA)
Adıyaman-Kahta ProjesiB)
Sýnýr Fırat ProjesiC)
Ilısu ProjesiD)

Aşağıdakilerden hangisi üretim
faktörlerinden biri değildir?

13.

KapitalA)
GirişimciB)
EmekC)
DeğerD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi doğanın sahip
olduğu bir üretim faktörü olan enerji
kaynaklarının öneminin nedenlerinden biri
değildir?

14.

Tarım sektöründe görülen modernleşme
eğilimlerinin artması

A)

Üretimin artmasıB)
Az gelişmiş ülke ekonomilerinde doğal
kaynak ve enerji kullanımının az olması

C)

Doğanın sahip olduğu kaynakların önemli bir
kısmının yenilenmesi mümkün olmayan
maddelerden oluşması

D)

Aþaðýdakilerden hangisi, kýt malların
faydasını artırarak üretimde bulunmanın
yollarından biri deðildir?

15.

Mekân faydasý yaratan üretim faaliyetleriA)
İklim faydası yaratan üretim faaliyetleriB)
Zaman faydasý meydana getiren üretim
faaliyetleri

C)

Þekil faydasý yaratan üretim faaliyetleriD)

Maden kömürü ocağında çalışan bir işçinin,
bir çalışma günü sonunda ürettiği 3 ton
kömür aşağıdaki verimlilik türlerinden
hangisine bir örnektir?

16.

Fiziksel verimlilikA)
Ekonomik verimlilikB)
Objektif verimlilikC)
Pozitif verimlilikD)

Aşağıdakilerden hangisi sübjektif emeğe bir
örnektir?

17.

Taş kırmakA)
Tarladan ürün toplamakB)
Kumaş dokumakC)
Kitap okumakD)

Aşağıdakilerden hangisi, verimliliğe etki
eden objektif etkenlerden biridir?

18.

İşletmede kullanılan tekniğin yenilenmesiA)
İşçilerin, işyerine rahat bir şekilde götürülüp
getirilmesi

B)

İşletme organizasyonunun yapılmasıC)
İşletmenin kullanılan hammadde
kaynaklarına yakın olması

D)

İnsanların mal ve hizmet elde etmek için
yaptıkları faaliyetlere ne ad verilir?

19.

RantA)
ÜretimB)
EmekC)
GirişimcilikD)

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının
olumsuz yönlerinden biridir?

20.

Kişilerin mekân içinde ve meslekler arasında
hareketliliğini sağlaması

A)

Kamu yönetiminin yol, kanalizasyon, su,
elektrik gibi altyapı hizmetlerini yürütmesinin
zorlaştırması

B)

Yeni kurumların benimsenmesini ve
ekonomik faaliyetlerin hızlanmasını
sağlaması

C)

Doğal kaynakların işletilmesini
kolaylaştırması

D)
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SEÇMELİ İŞLETME 1 A
Aşağıdakilerden hangisi üretim
faktörlerinden biri değildir?

1.

SermayeA)
EmekB)
GirişimciC)
TüketiciD)

1943 yılında kendi adı verilen ve insan
gereksinimlerini en temel olandan insan
kişiliğinin gelişimine paralel olarak en
karmaşık olana doğru sıralayan teoriyi ortaya
koyan bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Jean MonnetA)
Carl SchrammB)
Abraham Harold MaslowC)
Susan B.AnthonyD)

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim
faktörlerini uygun ortamda bir araya
getirerek mal ve hizmet üretimine yönelten
kişiye ne ad verilir?

3.

TacirA)
ÜreticiB)
YöneticiC)
DistribütörD)

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların
sınıflandırılmasında ikincil ihtiyaçlar
arasında yer almaz?

4.

Kitap okumakA)
Araba kullanmakB)
Sinemaya gitmekC)
BarınmakD)

Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını
karşılaması amacıyla kullanılmasına ne ad
verilir?

5.

TasarrufA)
FaydaB)
İsrafC)
TüketimD)

Kâr elde etmenin öncelikli amaç olduğu
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

6.

DerneklerA)
Özel işletmelerB)
BelediyelerC)
VakıflarD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel
amaçlarından biri değildir?

7.

Uzun vadeli büyümeyi hedef haline getirmekA)
Kâr elde etmekB)
Topluma hizmet etmekC)
İşletmenin varlığını devam ettirmekD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel
amaçlarından biri değildir?

8.

Yerel yönetimlerle işbirliğiA)
Uzun vadeli büyümeyi hedef haline getirmekB)
Personeline yeterli ücret vermekC)
Tüketiciye nitelikli mal ve hizmet sunmakD)

İşletmenin insan kaynağını en verimli ve
etkin bir şekilde çalıştırmanın, verimliliğini
artırmanın, işe motive etmenin yol ve
yöntemlerini araştıran bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Tarih BilimiA)
Davranış BilimleriB)
Ekonomi BilimiC)
İstatistik BilimiD)

İşletmelerin belli bir dönem içinde elde ettiği
gelirler ile aynı dönem içinde katlandığı
giderler arasındaki olumlu farka ne ad
verilir?

10.

PayA)
KârB)
FaizC)
ZararD)
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A
Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan,
borçlarından dolayı sadece mal varlığıyla
sorumlu bulunan şirkete ne ad verilir?

11.

Komandit şirketA)
Limitet şirketB)
Anonim şirketC)
Kollektif şirketD)

Sermayelerinin tamamı ya da büyük bir kısmı
özel, gerçek ya da tüzel kişilere ait olan
işletmelere ne ad verilir?

12.

İktisadi Devlet TeşekkülüA)
Kamu İşletmeleriB)
Kamu İktisadi TeşebbüsüC)
Özel İşletmelerD)

Aşağıdakilerden hangisi kâr amacı gütmeyen
işletmelerin özelliklerinden biri değildir?

13.

Çalışanlarının gönüllü olmasıA)
Kar amacı güden sektörlerden ve devletten
yardım alabilmesi

B)

İşletmenin sahipliğini gösteren şahıs veya
şahıslara ait hisselerin olması

C)

Çoğunlukla hizmet üreten işletmeler olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi hizmet
işletmelerinin özelliklerinden biri değildir?

14.

Fabrikasyon üretim yapmalarıA)
Üretim ile tüketimin eş zamanlı olmasıB)
Ürünlerin soyut olmasıC)
İşletmelerin genellikle pazara yakın olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin
özelliklerinden biridir?

15.

Sermayesinin yüzde ellisinin devlete ait
olması

A)

Ortaklığın devrinin güç olmasıB)
En az 7 ortak tarafından kurulmasıC)
Şirketten ayrılan ortağın şirket işlerinden
dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluğunun
hiçbir şekilde devam etmemesi

D)

İş kazası veya meslek hastalığı halinde
sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde
hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye ne
ad verilir?

16.

GelirA)
FaizB)
RantC)
PrimD)

Kısa veya uzun vadeli sigorta kolları
bakımından adına prim ödenmesi gereken
veya kendi adına prim ödemesi gereken
kişiye ne ad verilir?

17.

SigortalıA)
İşverenB)
Alt işverenC)
İşyeriD)

Bilinmesinde üçüncü kişiler yönünden fayda
ve zorunluluk bulunan tacirlerle ilgili bazı
işlemlerin kaydedilmesine ait resmi sicile ne
ad verilir?

18.

Tapu siciliA)
Adli sicilB)
Ticaret siciliC)
Nüfus siciliD)

Soğuk yerlerde faaliyet gösteren işletmelerin
ısıtılmasının ek maliyet yüklemesi durumunda
işletmenin dikkate alması gereken kuruluş
yeri faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Ham maddeA)
TaşımaB)
Enerji ve yakıtC)
İklim koşullarıD)

Aşağıdakilerden hangisi meslek
kuruluşlarının amaçlarından biri değildir?

20.

Dayanışmayı sürekli kılmak ve geliştirmekA)
Kamu menfaatlerini gözardı etmekB)
Mesleki bilgi ve becerileri geliştirmekC)
Mesleki ahlâka uygun faaliyette bulunmakD)
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SEÇMELİ KİMYA 2 A
25C’deki CoS(k)’ün saf sudaki çözünürlüğü
kaçtır?
(Kçç=1,73x10-26)

1.

4,32x10-21A)
3,46x10-18B)
1,32x10-13C)
8,65x10-7D)

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi daha hızlı
gerçekleşir?

2.

A)

B)

C)

D)

Aynı veya farklı cins atomları, kuvvetli
etkileşimlerle bir arada tutan çekim
kuvvetine ne ad verilir?

3.

Bağ enerjisiA)
Kimyasal bağB)
Bağ uzunluğuC)
EntalpiD)

 tepkimesinde H2

gazının derişimi artırıldığında
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

4.

Tepkime ileri yönde hareket eder.A)
Tepkime geri yönde hareket eder.B)
Tepkime dengede kalmaya devam eder.C)
HCl'ün derişimi azalır.D)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi nötral
tuzdur?

5.

NaCNA)
NH4NO3B)
K2SO4C)
FeCl3D)

Brönsted-Lowry asit/bazları için aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

6.

Asit-baz tepkimelerinde proton, bazdan asite
aktarılır.

A)

Asit-baz tepkimelerinde proton alan
maddeler asittir.

B)

Asit-baz tepkimelerinde proton veren
maddeler bazdır.

C)

Aralarında bir proton farkı olan asit-baz
çiftine eşlenik (konjuge) asit-baz çifti denir.

D)

tepkimesinin standart koşullardaki entalpi
değişimi kaç kJ’dur?

7.

-1778,66A)
-889,33 B)
-444,67 C)
-222,33 D)

 tepkimesinde Eai = 35 kj
ve Eag = 65 kj olduğuna göre tepkime
entalpisi kaç kj olur?

8.

-100 A)
-30 B)
30 C)
100 D)

Belirli bir basınç ve sıcaklıkta bir bileşiğin,
elementlerinden oluşması sırasındaki ısı
değişmesine ne ad verilir?

9.

TepkimeA)
Kinetik enerjiB)
Oluşum entalpisiC)
Potansiyel enerjiD)

"Kimyasal tepkimedeki toplam entalpi
değişimi ara basamakların entalpi
değişimlerinin toplamına eşittir." ifadesi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

10.

Hess YasasıA)
Gay-Lussac YasasıB)
Charles YasasıC)
Hund KuralıD)

Yukarıda demirin paslanma tepkimesi
verilmiştir. 14 gram demir üç ayda paslanıyor
ise paslı demirin (FeO) oluşma hızı kaç
mol/yıl'dır? (MA(Fe) = 56 g/mol)

11.

0,25 A)
1B)
5C)
10 D)
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A

tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

A)

B)

C)

D)

tepkimesinde sıcaklık artırıldığında
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

13.

Tepkime ileri yönde hareket eder.A)
Tepkime geri yönde hareket eder.B)
Tepkime dengede kalmaya devam eder.C)
Denge sabiti artar.D)

Maddenin tüm taneciklerinin kinetik enerjileri
ile taneciklerin birbirleriyle etkileşimlerinden
doğan potansiyel enerjilerinin toplamı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

SıcaklıkA)
IsıB)
KatalizörC)
İç enerjiD)

Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi
endotermik tepkimedir?

15.

A)

B)

C)

D)

Tersinir bir tepkimede, denge anında
ürünlerin derişimlerinin tepkimeye girenlerin
derişimine oranı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Kimyasal dengeA)
Maksimum düzensizlikB)
Tersinir tepkimeC)
Denge sabitiD)

Tek basamakta gerçekleşen
 tepkimesi

kaçıncı dereceden bir tepkimedir?

17.

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

Katalizör ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

18.

Tepkimeyi yavaşlatan maddelere negatif
katalizör denir.

A)

Katalizör, tepkime sonunda değişikliğe
uğramadan kalır.

B)

Katalizör, tepkime mekanizmasını ve hız
sabitini değiştirmez.

C)

Tepkimeyi hızlandıran maddelere pozitif
katalizör denir.

D)

Belirli bir kimyasal tepkimede birim zamanda
harcanan ya da oluşan madde miktarındaki
değişikliğe ne ad verilir?

19.

Ortalama tepkime hızıA)
Heterojen faz tepkimesiB)
Anlık hızC)
Homojen faz tepkimesiD)

25°C’de 1 M HNO2’nin iyonlaşma yüzdesi
kaçtır?
(25°C’de HNO2 asitlik sabiti Ka=4,5x10-4’tür)

20.

1,00A)
1,50B)
2,12C)
5,50D)
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SEÇMELİ KİMYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi amin bileşiğidir?1.

A)

B)

C)

D)

Aldehitlerin indirgenme tepkimesi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

A)

B)

C)

D)

Etanolün fermantasyonla elde edildiği
tepkime aşağıdakilerden hangisidir?

3.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde
zincir-dallanma izomerliği vardır?

4.

A)

B)

C)

D)

2,3,5-trimetilheptan bileşiğinin formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

A)

B)

C)

D)

Çift karbon sayılı ve düz zincirli
monokarboksilik asitler aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Polikarboksilik asitlerA)
Hidroksi (oksi) asitlerB)
Yağ asitleriC)
Amino asitlerD)
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A
Eterlerin fiziksel özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Eterler renksizdir ve kendilerine özgü
kokuları vardır.

A)

Eterler polar yapılı bileşiklerdir.B)
Eterlerin molekül geometrileri su ve alkol
bileşikleri gibi açısaldır.

C)

Eterlerin yoğunlukları genellikle suyun
yoğunluğundan büyüktür.

D)

Aşağıdaki karboksilik asitlerden hangisi gıda
üretiminde kullanılan katkı maddelerinden
biridir?

8.

Salisilik asitA)
Benzoik asitB)
Folik asitC)
Ftalik asitD)

Aşağıdakilerden hangisi asetilenin yer
değiştirme tepkimesidir?

9.

A)

B)
C)

D)

Bazı çam çeşitlerinden ve tropikal ağaçlardan
elde edilen, özellikle parfüm sanayisinde
ayrıca tıpta öksürük kesmede ve boğaz ağrısı
tedavisinde kullanılan ester bileşiği
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

LanolinA)
BalsamB)
Etil asetatC)
Bal mumuD)

Yandığında sadece su buharı oluşturan
yenilenebilir enerji kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Jeotermal enerjiA)
Hidrojen enerjisiB)
Güneş (Solar) enerjiC)
Rüzgar enerjisiD)

Aşağıdakilerden hangisi polimerlerin başlıca
kullanım alanlarından biridir?

12.

Kağıt sektörüA)
Petrol sektörüB)
Yapı sektörüC)
Metal sektörüD)

Nanoteknoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

13.

Bir nanometreye yan yana ancak 100 ile
1000 arası atom sığabilir.

A)

2-3 atom bir araya gelerek nano ölçeklerde
bir nesneyi oluşturur.

B)

Mikroskobik boyutlarda bilgisayarlar
üretilebilir.

C)

Nano, bir kimyasal büyüklüğün milyarda biri
anlamına gelir.

D)

Yer altından çıkan sıcak buhar ve sudan elde
edilen enerji aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Jeotermal enerjiA)
Hidrojen enerjisiB)
Güneş (Solar) enerjiC)
Nükleer enerjiD)

Aşağıdakilerden hangisi nükleer santrallerin
avantajlarından biridir?

15.

Katalizörün tekrar kullanılmaya uygun
olması

A)

Yenilenebilir enerji kaynağı olmasıB)
Petrol ithalatının azalmasını sağlamasıC)
Küresel ısınmaya neden olacak atık madde
oluşmaması

D)

Toplumun, ekosistemin ya da devam eden
herhangi bir sistemin ana kaynaklarını
tüketmeden belirsiz bir geleceğe dek işlevini
sürdürmesine ne ad verilir?

16.

SürdürülebilirlikA)
Tekstil sanayisiB)
Yiyecek-içecek endüstrisiC)
EnerjiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi polimer bileşiğidir?17.

A)

B)

C)

D)

Fosil yakıtların kullanılması sonucu oluşan
aşağıdaki gazlardan hangisi asit
yağmurlarının oluşmasına neden olur?

18.

H2A)

CH4B)

N2C)
NO2D)

Aşağıdakilerden hangisi fisyon tepkimeleri
sonucu elde edilen enerji kaynağıdır?

19.

Güneş (Solar) enerjisiA)
Nükleer enerjiB)
Hidrojen enerjisiC)
Biyokütle enerjisiD)

Aşağıdakilerden hangisi biyokütle enerjisinin
faydalarından biri değildir?

20.

Fosil yakıtlara oranla daha temiz yanmasıA)
Sürdürülebilir enerjiye ve kalkınmaya destek
olması

B)

Enerji tarımının gelişmesini sağlamasıC)
Kullanımı, taşınımı ve depolanmasının zor
olması

D)
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SEÇMELİ MANTIK 1 A
Aşağıdakilerden hangisi önemli İslam
mantıkçılarından biri değildir?

1.

İbn-i SinaA)
FarabiB)
NefiC)
RaziD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık teriminin
anlamlarından biridir?

2.

Doğru düşünme biçimiA)
Bilgi doğrusuB)
Bilimsel gerçekC)
Doğru anlamD)

Tek tek olgulardan genel önermelere geçmek
için izlenen düşünme yoluna ne ad verilir?

3.

ÇelişmezlikA)
AnalojiB)
TümdengelimC)
TümevarımD)

Aristoteles ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

Orta Çağ boyunca Aristoteles mantığı çok
büyük önem kazanmıştır.

A)

Mantık üzerine yazdığı altı kitap,
kendisinden sonra "Organon" adı altında
toplanmıştır.

B)

"İsagoji" adlı eseri ile  skolastik düşünceyi
eleştirmiştir.

C)

Mantığı, sistemli ve düzenli bir biçime
dönüştüren ilk kişidir.

D)

Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin
egemenliğinin savunucusu olan düşünce
biçimine ne ad verilir?

5.

Materyalist anlayışA)
Skolastik düşünceB)
KavramsallıkC)
BenzeşimD)

Buse'nin aynı anda hem Ankara'da hem de
Roma'da olduğunu söylemek aşağıdaki
mantık ilkelerinden hangisine ters
düşmektedir?

6.

Yeter-NedenA)
ÖzdeşlikB)
ÇelişmezlikC)
Üçüncü Durumun OlanaksızlığıD)

Aşağıdaki akıl yürütmelerden hangisi
tümdengelime bir örnektir?

7.

Türkiye’de iklimler değişiyor. Japonya’da
iklimler değişiyor. İngiltere’de iklimler
değişiyor. Amerika’da iklimler değişiyor. O
halde dünyada iklimler değişiyor.

A)

Demir ısıtılınca genleşir. Bakır ısıtılınca
genleşir. O halde madenler ısıtılınca
genleşir.

B)

Maymunların ve yunusların gülme yetileri
vardır. Maymunların aynı zamanda konuşma
yetileri vardır. O halde yunusların da
konuşma yetileri vardır.

C)

Bütün kitapların sayfaları vardır. “Sessiz Ev”
bir kitaptır. O halde “Sessiz Ev”in sayfaları
vardır.

D)

Doğruluğu, gözlem ve deneyle değil, akıl
aracılığı ile bilinen yargılara ne ad verilir?

8.

Genel geçer doğruA)
Mantık doğrusuB)
Yeter - nedenC)
TümdengelimD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden
biri değildir?

9.

ÇelişmezlikA)
Üçüncü Durumun OlanaksızlığıB)
AynılıkC)
AnalojiD)

Karşıolum Karesine göre “Bazı bitkiler
kırmızıdır.” önermesinin çelişiği olan önerme
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Bazı bitkiler kırmızı değildir.A)
Bazı bitki olmayanlar kırmızıdır.B)
Bütün bitkiler kırmızıdır.C)
Hiçbir bitki kırmızı değildir.D)

Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?11.

Zinde olmak istiyorsan spor yap.A)
Portakalın rengi turuncudur.B)
Köpekler hareketlidir.C)
İnsanlar sosyaldir.D)

“Güzel” ve “güzellik” kavramlarının çeşitleri
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve
doğru olarak verilmiştir?

12.

Somut kavram - Soyut kavramA)
Genel kavram - Tekil kavramB)
Tekil kavram - Soyut kavramC)
Açık kavram - Genel kavramD)
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A
Koşullu ve seçenekli önermelerin
birleşmesinden oluşmuş kıyaslara ne ad
verilir?

13.

EntimemA)
İkilemB)
SoritC)
Zincirleme KıyasD)

Max bir itfaiyeci ise cesurdur. Max itfaiyecidir. O
halde,  Max cesurdur. 

Yukarıdaki kıyas aşağıdaki kıyas
biçimlerinden hangisine bir örnektir?

14.

Ön bileşenin değillenmesiA)
Art bileşenin evetlenmesiB)
Art bileşenin değillenmesiC)
Ön bileşenin evetlenmesiD)

Aşağıdaki kıyaslardan hangisi "ikilem"e bir
örnektir?

15.

Ya bu deveyi güdeceksin ya da bu diyardan
gideceksin; bu deveyi gütmeyeceksin; o
halde bu diyardan gideceksin.

A)

Eğer sen bir öğretmensen, ne korkak ne de
sertsindir; ama sen hem korkaksın hem de
sert; o halde sen iyi bir öğretmen değilsin.

B)

Dans etmek faydalıdır, çünkü ter atarsın.C)
Evren ya sonludur ya da sonsuzdur; evren
sonlu değildir; o halde evren sonsuzdur.

D)

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Tümel”den biri
değildir?

16.

TasımA)
AyrımB)
CinsC)
ÖzgülükD)

Aşağıdakilerden hangisi hem tikel hem de
somut bir kavramdır?

17.

Bazı insanlarA)
Bazı güzelliklerB)
Bütün insanlarC)
Tüm çiçeklerD)

“Düşünüyorum öyleyse varım.” kıyası
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

18.

Basit kıyasA)
İkilemB)
EntimemC)
Zincirleme kıyasD)

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu (apodiktik)
bir önermedir?

19.

Bazı insanlar bencildir.A)
Kuşlar memeli hayvanlardır.B)
Karenin bütün kenarları birbirine eşittir.C)
Bazı çocuklar yaramazdır.D)

“Bazı insanlar cimridir.” önermesinin düz
döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Tüm insanlar cimridir.A)
Bazı cimriler insandır.B)
Bazı cimriler insan değildir.C)
Tüm cimriler insandır.D)
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SEÇMELİ MATEMATİK 3 A

işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

51A)

41B)
4C)
5D)

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

A)

B)

C)

D)

işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonu veriliyor. 

Buna göre; f(–1).f(1) işleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

A)

B)

C)

D)

Maksimum genliği 64 mm olarak ölçülen bir
depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü
(d) yaklaşık kaçtır?
(log4  0,602     1 mm = 103 mikron   R = logd)

5.

3,7080A)
4,0420B)
4,8060C)
5,2040D)

dizisinin kaç terimi pozitiftir?

6.

4A)
5B)
6C)
7D)

Onikinci terimi 60 ve onsekizinci terimi 108
olan bir aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır?

7.

2A)
4B)
6C)
8D)
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A
Bir aritmetik dizinin ilk üç terimi sırasıyla
2x3, 3x5 ve x+8 olduğuna göre bu dizinin
yedinci terimi aşağıdakilerden hangisidir?

8.

22A)
25B)
28C)
30D)

an = 2n2  8n + 10 dizisinin en küçük terimi
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

–10A)
– 4B)
1C)
2D)

İlk terimi 4 ve ortak çarpanı 3 olan geometrik
bir dizinin ilk 5 teriminin toplamı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

605A)
484B)
243C)
121D)

1150°nin esas ölçüsü kaç derecedir?11.

45A)
50B)
60C)
70D)

12.

A)

B)

C)

D)

Sin105° ifadesinin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

A)

B)

C)

D)
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A

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

14.

A)

B)

C)

D)

Analitik düzlemde K(4, 6) noktasının orijin
etrafında pozitif yönde 30° döndürülmesi ile
oluşan noktasının koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

A)

B)

C)

D)

A(14, –9) noktasının B(8, –6) noktasına göre
simetri dönüşümü altındaki görüntüsünün
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

16.

(20 , 12)A)
(2 , –3)B)
(–1 , 4)C)
(–30 , 21)D)

Analitik düzlemde A(–4, 6) noktasının önce x
ekseni boyunca negatif yönde 3 birim, sonra
y ekseni boyunca pozitif yönde 1 birim
ötelenmesi ile oluşan C noktasının
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

17.

(–7, 7)A)
(–6, 6)B)
(–4, 7)C)
(–3, 3)D)

A(11, –8)  noktasının  yx  doğrusuna  göre
simetriği   A(3a – 2, 5b – 4) olduğuna   göre
a  b kaçtır?

18.

–3A)
1B)
2C)
5D)

–5x  2y – 4 0 doğrusunun A(–1, 4) noktasına
göre simetriği olan d1 doğrusunun denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

A)

B)

C)

D)

aşağıdakilerden hangisidir?

20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi’nin
yaydığı fikir akımlarından biri değildir?

1.

DevletçilikA)
MilliyetçilikB)
Ulusal egemenlikC)
AnayasacılıkD)

Toplumsal yaşamda tek tek ortaya çıkan ve
belli bir sürekliliği olan değişmelere ne ad
verilir?

2.

Toplumsal olguA)
Toplumsal çatışmaB)
Toplumsal rolC)
Toplumsal olayD)

I. Teolojik
II. Metafizik
III. Sosyometik

Yukarıdakilerden hangileri Comte’un "Üç Hal
Kanunu"na göre toplumu oluşturan
aşamalardandır?

3.

Yalnız IA)
Yalnız IIIB)
I ve IIC)
I, II ve IIID)

Toplum yapısını bilimsel yöntem ve araştırma
tekniklerini kullanarak inceleyen, toplumsal
yapıda oluşan olayları açıklayan toplumsal
yapıdaki gelişimi ve değişimi ele alan
kuramlar geliştiren ve sonuçlara ulaşan
sosyal bilim aşağıdakilerden hangisidir?

4.

AntropolojiA)
TarihB)
SosyolojiC)
PsikolojiD)

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda olması
gereken özelliklerden biri değildir?

5.

İnsanların arasındaki ilişkilerin bağımsız ve
karşılıksız olması

A)

Nüfusunun doğumlar yoluyla artmasıyla
çoğalması

B)

Kendine özgü bir kültürünün olmasıC)
Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde
yaşayan insanlardan oluşması

D)

İnsanların yaşam süreçleri boyunca içinde
bulundukları ve hem bireysel hem de
toplumsal bir canlı olarak geliştikleri
süreçlere ne ad verilir?

6.

KüreselleşmeA)
EvrenselleşmeB)
KültürleşmeC)
SosyalleşmeD)

Bireyin toplumdaki vaziyeti, duruş biçimi ve
sosyal pozisyonuna ne ad verilir?

7.

StatüA)
KonumB)
RolC)
DeğerD)

Çocuğun ilk toplumsal çevresini oluşturan
kurum aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

8.

KomşularA)
Arkadaş grubuB)
AileC)
OkulD)

Bir kimsenin potansiyelini en üst sınırına kadar
gerçekleştirebilmesinde, mutlu ve başarılı
olabilmesi, ------- ona uygun fiziksel ve sosyal
çevrenin sunulması, zengin uyarıcılar içinde
büyümesinin önemli katkıları vardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

okul ortamındaA)
bebeklik dönemindeB)
arkadaş grubundaC)
çocukluk dönemindeD)

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış
statülerdendir?

10.

AnnelikA)
GençlikB)
Siyah ırktan olmakC)
Kadın olmakD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi toplumun manevi
yapısını etkileyen ögelerden biri değildir?

11.

DeğerlerA)
Nüfusun dağılımıB)
İnsanlar arasındaki ilişkiler sonucunda
ortaya çıkan anlamlar

C)

StatülerD)

Metropole ekonomik, toplumsal ve kültürel
bakımdan bağımlı kentlere ne ad verilir?

12.

Ana kentA)
Çevre kentB)
Uydu kentC)
Komşu kentD)

Genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimin
sağlandığı, yeterince iş bölümü ve
örgütlenmenin olmadığı küçük yerleşim
birimlerine ne ad verilir?

13.

İlçeA)
KöyB)
KazaC)
ŞehirD)

Toplumsal özellikleri yani makam, servet,
güç, yaşam biçimi bakımdan birbirine yakın
olan insanların oluşturduğu bütünlüğe ne ad
verilir?

14.

Toplumsal tabakaA)
Toplumsal olguB)
Toplumsal olayC)
Toplumsal çatışmaD)

Bütün toplumlarda geçerli olan etkileşim
biçimlerine evrensel sosyal süreçler denmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu
etkileşim süreçlerinden biri değildir?

15.

BenzeştirmeA)
MübadeleB)
ÇatışmaC)
KarşılaştırmaD)

Geleneksel toplumdan modern toplum tipine
doğru evrilen toplumsal değişim sürecine ne
ad verilir?

16.

DemokratikleşmeA)
ModernleşmeB)
KüreselleşmeC)
SekülerleşmeD)

-------, ekonomik ve teknolojik gelişmeyi hem
sağlayıcı hem de tamamlayıcı unsurlardan biridir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

GörenekA)
ÖrfB)
HoşgörüC)
GelenekD)

Özellikle sanayileşme ve kentleşme gibi hızlı
toplumsal değişme dönemlerinde, geleneksel
normların işlemediği veya ortadan kalktığı
durumlarda yaygın olan durum
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

AnomiA)
AnonimB)
NormC)
Bilişsel çözülmeD)

Bireylerin hak ve özgürlüklerinin
geliştirilmesine ve korunmasına olanak
sağlayan yönetim biçimine ne ad verilir?

19.

MeşrutiyetA)
TeokrasiB)
OligarşiC)
DemokrasiD)

Bireysel özgürlüklerin ve vatandaş olabilme
yeterliliğinin baş koşulu ve demokrasinin
olmazsa olmazı olan şart aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Ekonomik büyümeA)
Hukukun üstünlüğüB)
Toplumsal bütünleşmeC)
Teknolojik ilerlemeD)
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SEÇMELİ TARİH 1 A
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki üç
eyaletine (Tunus, Cezayir ve Trablusgarp)
verilen ortak ad aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Haklar BirliğiA)
Halk MeclisiB)
Verimli HilalC)
Garp OcaklarıD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile
Safevi Devleti arasındaki mücadelelerin
sebepleri arasında yer almaz?

2.

Safevi Devleti’nde İkta Sistemi’nin
uygulanması

A)

Safevilerin Osmanlı aleyhine ittifaklara
girmesi

B)

Safevi Devleti’nin Osmanlı şehzadelerini
kışkırtması

C)

Safevilerin İpek Yolu üzerinde denetim
kurması

D)

XVIII. yüzyılda “üzerinde güneş batmayan
imparatorluk” unvanı verilen ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

AvusturyaA)
AlmanyaB)
İtalyaC)
İngiltereD)

Aşağıdakilerden hangisi Avusturya ile
Osmanlı Devleti arasında 1533 yılında
imzalanan İstanbul Antlaşması’nın maddeleri
arasında yer almaz?

4.

Osmanlı Devleti, Avusturya’ya savaş
tazminatı olarak 30 bin altın vergi verecek

A)

Avusturya’nın Macaristan’da fiilen hâkim
olduğu topraklar kendisine ait sayılacak

B)

Avusturya, Macaristan üzerindeki veraset
iddialarından vazgeçecek

C)

Avusturya Arşidükü (Kral) Osmanlı vezir-i
âzamına denk sayılacak

D)

Karlofça Antlaşması’yla Banat ve Temeşvar
hariç Macaristan’ın tamamına hâkim olan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

5.

İtalyaA)
FransaB)
İngiltereC)
AvusturyaD)

Devletlerarası ilişkilerde maruz kalınan
davranışa aynı şekilde karşılık verme
prensibini tanımlayan diplomatik terim
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

MüsadereA)
MütekabiliyetB)
AidiyetC)
HegemonyaD)

Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlarına
aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle
ulaşmıştır?

7.

PasarofçaA)
PrutB)
Ferhat PaşaC)
YaşD)

Osmanlı Devleti’nin ilk resmi tarihçisi,
vakanüvisi aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Oruç BeyA)
Ali KuşçuB)
Yanyalı Esad EfendiC)
Naima EfendiD)

Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketinin
başlamasında etkili olan gelişmeler arasında
yer almaz?

9.

Matbaanın geliştirilmesiA)
Katolik Kilisesi’nde ortaya çıkan bozulmalarB)
Otrar HadisesiC)
RönesansD)

Bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve
gümüş gibi değerlere bağlayan, bu
madenlerin dış pazarlarda satımını artıran iç
pazarda satımını engelleyen ekonomik
doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

10.

NihilizmA)
İrredentizmB)
MerkantilizmC)
DespotizmD)
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A
“Ütopya” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Jean Jacques RousseauA)
Thomas MoreB)
CopernicusC)
Immanuel KantD)

Seyahatname adlı eserinde “Rum, Arap,
Acem, İsveç, Leh ve Çek’te 7 iklim, 18
padişahlık yerini 51 yıl boyunca gezip
dolaştığını” anlatan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Evliya ÇelebiA)
Naima EfendiB)
Yanyalı Esad EfendiC)
Ali KuşçuD)

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan
Süleyman Dönemi’nde Fransa’ya verilen
kapitülasyonların amaçları arasında yer
almaz?

13.

Akdeniz ticaretini canlandırmakA)
Avrupa’da Hristiyan birliğini bozmakB)
Baba İshak Ayaklanması’nı önlemekC)
Almanya’ya karşı Fransa’nın desteğini
kazanmak

D)

İnsanı değer kabul eden, onu her şeyin ölçütü
olarak tanımlayan, insanın doğasını,
yeteneklerini, sınırlarını veya ilgilerini konu
edinen felsefi akım aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

NihilizmA)
HümanizmB)
İrredentizmC)
DespotizmD)

Avrupa devletlerinin XIX. yüzyıl ve
sonrasında Osmanlı Devleti’ne karşı
yürütecekleri siyaseti ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Şark MeselesiA)
Soğuk SavaşB)
Demir PerdeC)
Güneş KralD)

Aşağıdakilerden hangisi 1913 Londra Barış
Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

16.

Sırbistan’a Orta ve Kuzey Makedonya’nın
bırakılması

A)

Midye-Enez Hattı’nın batısındaki bütün
toprakların Osmanlı Devleti’ne bırakılması

B)

Yunanistan’a Selanik, Girit ve Güney
Makedonya’nın verilmesi

C)

Bulgaristan’a Kavala, Dedeağaç ve bütün
Trakya’nın verilmesi

D)

Viyana Kongresi’nde (1815) Avusturya
Devleti’ni temsil eden diplomat
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

DonizettiA)
MençikofB)
NikolaC)
MetternichD)

Rusların sıcak denizlere inme politikasının
başlatıcısı olan hükümdar aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

I. PetroA)
VI. İvanB)
II. AleksandrC)
I. AlekseyD)

II. Mahmut’un düzenli vergi vermesi ve
Hicaz’ı ele geçiren Vehhabileri etkisiz kılması
koşuluyla 1805’te Mısır Valisi olarak atadığı
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Mahmut Şevket PaşaA)
Mehmet Ali PaşaB)
Hüseyin Hilmi PaşaC)
Kâmil PaşaD)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 93 Harbi
olarak adlandırılmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Miladi takvime göre 1893 yılında
gerçekleşmesi

A)

93 bin askerin Ruslara esir düşmesiB)
Rumi takvime göre 1293 yılında
gerçekleşmesi

C)

93 gün sürmesiD)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 A
I. Çocuk son aldığı kitabını elinden

düşürmüyor.
II. Kitap insan hayatına çok fazla değer katar.
III. Yazarın son kitabı satış rekoru kırdı.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “kitap”
kelimesi özel anlamıyla kullanılmıştır?

1.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüzmek”
kelimesi yan anlamda kullanılmıştır?

2.

Çocukluğumuz bu gölde yüzmekle geçti.A)
Yanlış harcamaları yüzünden borç içinde
yüzüyordu.

B)

Bazı hayvanların yüzme bilmesi beni çok
şaşırtıyor.

C)

Toz içinde yüzen eşyaları bir bir ayırdık.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
kelime soyut anlamlıdır?

3.

Gece gece beni korkutmayı başardı.A)
Her sabah aksatmadan spor yapardı.B)
Bahçedeki çiçeklerin kokusu her yanı
sarmıştı.

C)

Annesinin pazardan muşmula aldığını
görünce çok sevindi.

D)

Lehce-i Osmani adlı eserin yazarı kimdir?4.

Mustafa bin ŞemsettinA)
Ahmet Vefik PaşaB)
Ferit DevelioğluC)
Ömer Asım AksoyD)

Edebiyat ve felsefe arasındaki farklarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5.

Edebiyatta dil sanatsal işlevde kullanılmıştır.A)
Felsefede kavramların hakim olduğu bir dil
kullanılır.

B)

Edebiyatta asıl olan söylem değil içeriktir.C)
Felsefede akli ve mantıki düşünce ön
plandadır.

D)

Aşağıdaki kelimelerden hangisi dilimize
teknolojik gelişmeler sonucunda giren
sözcüklerden biri değildir?

6.

AramaA)
RadyoB)
SmsC)
İnternetD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

7.

Sanatçının son oyunu üç perdeden
oluşuyordu.

A)

Kaç yıllık arkadaşının ona neden soğuk
davrandığını anlamıyordu.

B)

Köprü ayağındaki çalışmadan yolu
kapatmışlar.

C)

Bahçedeki tüm çiçeklerin yaprakları
dökülmüştü.

D)

Aşağıdakilerden hangisi "İkinci Yeni"
hareketinin amaçlarından biri değildir?

8.

İmgeci bir şiir oluşturmakA)
Aydınlara seslenmekB)
Şehir yaşamında kaybolan yalnız insanı ele
almak

C)

Konuşma diline yönelmek D)

Milli Edebiyat Dönemi’nin en önemli
şairlerinden biri olan, şiirlerinde vatan
sevgisi, toprak sevgisi ve aşk gibi temaları
işleyen, Dostlar Beni Hatırlasın, Sazımdan
Sesler gibi önemli eserlerin sahibi olan halk
ozanı kimdir?

9.

Murat ÇobanoğluA)
Aşık Veysel SatıroğluB)
Aşık Mahsuni ŞerifC)
Aşık FeymaniD)

“Sanat için sanat” anlayışının asıl amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Güzeli ifade etmekA)
Sosyal hayata fayda sağlamakB)
Toplumu eğitmekC)
Doğru olanı yansıtmakD)

1960 sonrası Türk hikâyesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Bu dönem hikâyelerinde hem konu hem
anlayış açısından çeşitlilik mevcuttur.

A)

Hikâyelerde hem konu hem anlayış
açısından bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır.

B)

Kahramanlar toplumun farklı kesimlerinden
seçilmiştir.

C)

Hikâyede geleneksel anlatım ve yapı
özellikleri kullanılmıştır.

D)
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A
"Küçürek Hikâye" türü ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Küçük hacimli hikâyelerdir.A)
Dil ve anlatımı şiirseldir.B)
Sezdirmeden çok anlatıma dayanan
hikâyelerdir.

C)

Ele alınan durumun en çarpıcı en can alıcı
noktası üzerinde durulur.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı
kelimeler bir arada kullanılmıştır?

13.

Eski, geçmiş günleri hatırladım birden.A)
Yıllardır kâr eden şirket sen gelince zarar
etti.

B)

Burada bana yeni olanaklar sağlayacak
imkânlar bulamadım.

C)

Çocuk kitapları çocuklara merhameti ve
acımayı da öğretmeli.

D)

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi
yoktur?

14.

asmaA)
yazmaB)
gözlemeC)
maviD)

I. Metin tutarlılığını değerlendirme.
II. Anlatım bozukluklarını değerlendirme. 
III. Anlatım biçimleri ve tekniklerden

yararlanma

Yukarıdakilerden hangileri bir hikâye
oluşturulurken "metni düzeltme ve
geliştirme" aşamasında yapılacaklardandır?

15.

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

1980 sonrası Türk şiiri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Bu dönem şiirleri “İkinci Yeni” şiiriyle
benzerlik gösterir.

A)

Şair, düz yazıya yaklaştırılmıştır.B)
Şiirlerde imgeden ve çağrışımlardan uzak
durulmuştur.

C)

Şairler, kapalı bir anlatım benimsemişlerdir.D)

I. Gerçekçilik akımından etkilenmişlerdir.
II. Sanat için sanat anlayışından

yararlanmışlardır.
III. Serbest nazımla şiirler yazmışlardır.
IV. Yoksulluk, halkın sömürülüşü ve

emperyalizm karşıtlığı gibi konuları 
işlemişlerdir.

Yukarıdakilerden hangileri toplumcu
gerçekçi şairlerin ortak özelliklerindendir?

17.

I ve IIA)
I ve IIIB)
I, II ve IIIC)
I, III ve IVD)

Garipçiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

18.

Ölçü ve uyağın şiirin vazgeçilmez unsurları
olduğunu savunmuşlardır.

A)

Şiirlerinde şairanelik ağır basmaktadır.B)
Şiirde, parça ve mısra güzelliğinden çok
bütün güzelliğini önemsemişlerdir.

C)

Görülen ve hissedilen her şeyin sanatlı bir
şekilde şiire yansıtılması gerektiğini
savunmuşlarıdır.

D)

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi yakın
anlamlıdır?

19.

besin-gıdaA)
yollamak-göndermekB)
yaşlı-ihtiyarC)
yürek-kalpD)

Dini değerleri, geleneğe duyarlılığı ve
metafizik anlayışı öne çıkaran şiir anlayışı ile
ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

20.

Bu gelenekle şiir yazan şairler sürrealizm
akımının etkisiyle şiirlerini oluşturmuşlardır.

A)

Bu gelenek dini değerleri, geleneğe
duyarlılığı ve metafizik anlayışını öne
çıkarmıştır.

B)

Türk Edebiyatı’nda özellikle divan ve tekke
şairleri tarafından yazılan tasavvufi eserler
bu şiir geleneğini oluşturmuştur.

C)

Bu gelenek Cumhuriyet Dönemi Türk
Edebiyatı’nda da devam etmiştir.

D)
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SEÇMELİ ALMANCA 6 A
Der Zahnarzt ------- erkrankte Zähne.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

suchtA)
verwendetB)
behandeltC)
brauchtD)

Die Kochmütze / Die Uniform / Die Handschuhe /
Das Auto

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Das AutoA)
Die KochmützeB)
Die UniformC)
Die HandschuheD)

Angelika ist sehr krank. Sie bleibt zu Hause.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Angelika ist zu Hause, deswegen ist sie
krank geworden.

A)

Angelika will zu Hause bleiben, wenn sie
krank ist.

B)

Angelika ist sehr krank, deshalb bleibt sie zu
Hause.

C)

Angelika hätte zu Hause bleiben müssen,
weil sie krank war.

D)

Was bedeutet das Wort “Die Robe” auf
Türkisch?

“Die Robe” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

4.

CüppeA)
ÖnlükB)
CepkenC)
PaltoD)

Ich bin Lehrerin.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Haben Sie heute Zeit für mich?A)
Seit wann arbeiten Sie hier?B)
Wo haben Sie studiert?C)
Was sind Sie von Beruf?D)

Ich studiere Medizin. Ich will Arzt werden.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Ich mag Ärzte, deshalb interessiert mich
Medizin.

A)

Ich will Arzt werden, deshalb studiere ich
Medizin.

B)

Weil ich Arzt werden will, muss ich vieles
lernen.

C)

Wenn ich Medizin studiere, muss ich Arzt
werden.

D)

Wer trägt einen Schutzhelm als Berufskleidung?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

Der LehrerA)
Der FeuerwehrmannB)
Der BeamteC)
Der StudentD)
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A
A: Wie viel kostet der Ring?
B: -------
A: Dieser hier.
B: Er kostet 350 Euro.
A: Der ist aber teuer!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

Welcher Ring?A)
Wessen Ring?B)
Diesen hier?C)
Diese dort?D)

Ümit möchte Heike etwas schenken aber er hat
-------.

Welches ergänzt nicht den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

9.

keine ZeitA)
kein GeldB)
noch keine IdeeC)
schon ein neuesD)

Das “Hıdırellez” Fest feiert man im ------- in der
Türkei am 5. Mai.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

HerbstA)
WinterB)
FrühlingC)
SommerD)

Was bedeutet das Wort “tören” auf Deutsch?

“tören” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Die VersammlungA)
Der SerenatB)
Die ZeremonieC)
Das FestD)

Ich wünsche ------- ein frohes neues Jahr.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

sichA)
dirB)
michC)
dichD)

Die Schüler haben ------- Lehrer -------
Fotoapparat geschenkt.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

das / einesA)
dem / einenB)
der / einC)
die / einemD)

Der 30. August ist der -------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

14.

Gedenk an AtatürkA)
Tag der JugendB)
Feiertag des KindesC)
Tag des SiegesD)

-------, um in Deutschland zu studieren.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

15.

Mein Deutsch ist nicht ausreichendA)
Ich muss jeden Tag Sport machenB)
Meine Freundin macht AbiturC)
Er kann kaum Türkisch sprechenD)
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A
Sport? Nein danke! Ich bin zu faul. Ich treibe
------- Sport.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

immerA)
nurB)
nieC)
oftD)

Kind / ich / als / Lehrerin / werden / wollte

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?

17.

Als Kind wollte ich Lehrerin werden.A)
Kind ich als werden wollte ich Lehrerin.B)
Lehrerin wollte als ich Kind werden.C)
Werden ich als Kind wollte Lehrerin.D)

Was bedeutet das Wort “Die
Zulassungsprüfung” auf Türkisch?

“Die Zulassungsprüfung” sözcüğünün
Türkçesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

18.

Geçici diplomaA)
İzin belgesiB)
Denklik belgesiC)
Kabul sınavıD)

Deutschland besteht ------- 16 Bundesländern.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

fürA)
ausB)
zuC)
inD)

Ich arbeite an der Üniversität. ------- an der
Üniversität gefällt mir.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

Den UmgangA)
Der FilmB)
Der PlanC)
Die ArbeitD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 6 A
Quand j’------- petit, je ne mangeais pas de
gombos.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

étaitA)
étaisB)
étaientC)
étiezD)

I. En 1930, nous avions 20 ans.
II. Nous dansions beaucoup.
III. Nous aimions faire la fête.
IV. Il faut compter les jours.

Choisissez la phrase qui ne convient pas à
l’ensemble.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

2.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

La grand-mère a changé son portable ------- elle
n’aime plus son ancien modèle .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

demainA)
grâce àB)
bientôtC)
parce qu’D)

Nous pratiquons ------- un sport parce que nous
l'aimons beaucoup.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

régulièrementA)
mondialementB)
jamaisC)
rarementD)

«Je voulais regarder les informations.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Bilgi almak istiyordum.A)
Haberleri izlemek istiyordum.B)
Yeni bilgiler aldım.C)
Haberlerini televizyondan aldım.D)

La semaine prochaine, le match ------- sûrement
annulé.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

va êtreA)
a étéB)
estC)
seraD)

Arrêtons de gaspiller l’eau!

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısını
bulunuz.

7.

protégerA)
lutterB)
économiserC)
trierD)
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A
Pauvre Claudine, elle ------- encore échoué.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

allaitA)
seraB)
aC)
vaD)

«Il a abandonné ses études pour travailler.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Çalışmak için öğrenimini bıraktı.A)
Öğrenimini bıraktı çünkü parası yok.B)
İşe giderken okula da gitti.C)
İş için okulu bırakmak istedi.D)

«Il est devenu étudiant.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Öğrenci olmak istiyor.A)
Üniversiteye gidiyor.B)
Üniversite öğrencisi oldu.C)
Öğrenci oldu. D)

Voici le livre ------- j’ai acheté pour mon père.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

quiA)
queB)
enC)
àD)

Elle va au collège. Elle est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

collégienneA)
lycéenneB)
bachelièreC)
médecinD)

Il est ------- à l'étranger pour suivre une
conférence.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

alléeA)
venueB)
rencontréC)
alléD)

Il a ------- un cadeau à sa sœur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

préféréA)
ramasséB)
envoyéC)
invitéD)

A:  ------- est-ce qu’il est né?
B:  En 1989.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

QuiA)
QuandB)
CombienC)
CommentD)
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A
C’est ma grand-mère ------- m’a emmené pour la
première fois dans ma vie à Londres.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

quiA)
queB)
dansC)
enD)

La semaine dernière, elle ------- avec un
médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

marieA)
parleB)
passéeC)
s’est mariéeD)

I. Elle travaille beaucoup.
II. Mais elle s’amuse aussi beaucoup.
III. Lisez ces livres.
IV. Elle aime la vie.  

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

18.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Pour devenir physicienne, elle a ------- des
études de sciences.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

faitA)
abandonnéB)
arrêtéC)
écoutéD)

J’appelle un taxi ------- être à l’heure à l’aéroport.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

pendantA)
pourB)
avecC)
grâceD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0105-A

31 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ İNGİLİZCE 6 A
I don't entirely agree with you.

Which of the following is the synonym of the
underlined word in the sentence above?

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Completely A)
GarbB)
NeighbourhoodC)
PerfectD)

My father walks the dog every day.

Which of the following sentences is the
passive form of the sentence above?

Yukarıdaki cümlenin edilgen biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

The dog is walked by my father.A)
The dog was walked by my father.B)
My father is walked the dog.C)
My father walks the dog.D)

She passed all her exams. She ------ studied
really hard because it was very difficult.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

should haveA)
shouldn’t haveB)
could haveC)
must haveD)

You must have your ------- if you are abroad.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

heavyA)
travel agentB)
passportC)
airportsD)

A: Ayşe went abroad alone last year. 
B: You ------ let her do that. She might have got
     lost.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

5.

might haveA)
shouldn’t haveB)
must haveC)
could haveD)

The window ------- by the children.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

brokeA)
broken B)
was brokenC)
breaksD)

This book was written by my favourite writer.

Which of the following sentences is the
active form of the sentence above?

Yukarıdaki cümlenin etken biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

This book written by my favourite writer.A)
My favourite writer writes this book.B)
My favourite writer is written this book.C)
My favourite writer wrote this book.D)

You ------- reminded me about the meeting, but
you didn’t.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

shouldn’t haveA)
should haveB)
must haveC)
might haveD)
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A
I will donate a ------- of my money to the animal
shelters.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

perceiveA)
eventually B)
overcomeC)
percentageD)

Our new English teacher, ------- is very young, is
from England.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

who A)
that B)
whichC)
whereD)

The film about ghosts is really terrifying.

Which of the following is the synonym of the
underlined word in the sentence above?

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

HarmA)
FrighteningB)
BraveryC)
RegularD)

She is ------- successful but also ambitious.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

or A)
norB)
not only C)
neitherD)

I visited the town ------- I used to live.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

where A)
which B)
whoC)
whenD)

The students say,"------ want to read book."
They say that they want to read book.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

She A)
WeB)
YouC)
ID)

------- Ali nor Osman told the truth. I’m very
frustrated.

Which of the following words completes the
sentence above?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıdaki
cümleyi doğru şekilde tamamlar?

15.

Not onlyA)
EitherB)
Neither C)
BothD)

You can eat ------- meat or fish.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

eitherA)
neither B)
bothC)
not only D)
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A
Aylin says, "I don’t like fish."
She says that she ------ fish.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

likesA)
likeB)
doesn't likeC)
don't like D)

This is the bridge ------- was built many years
ago.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

whereA)
when B)
who C)
whichD)

------- my brother and my sister speak French.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

Neither A)
BothB)
NorC)
EitherD)

Anna says, "I go to school by taxi."
Anna says that -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

does she go to school by taxiA)
she doesn’t go to school by taxiB)
she went to school by taxiC)
she goes to school by taxiD)
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SEÇMELİ ALMANCA 7 A
Der Korn / Der Reis / Das Öl / Die Nudeln

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1.

Das ÖlA)
Die NudelnB)
Der KornC)
Das ReisD)

A: Guten Tag! Ich möchte gerne einen Tisch
reservieren!

B: -------
A: Für morgen Abend.
B: Ihre Reservierung ist notiert.
A: Danke! Auf Wiederhören!
B: Auf Wiederhören!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

Für wann?A)
Für wieviele Personen?B)
Für wenn?C)
Welchen Tisch?D)

Was bedeutet das Wort “Die Schnecke” auf
Türkisch?

“Die Schnecke” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

KaridesA)
SalyangozB)
AhtapotC)
ÇekirgeD)

Silvia will -------.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

4.

gerne eine Schokoladentorte essenA)
etwas zum Trinken nehmenB)
eine Nachspeise bestelltC)
die Rechnung bezahlenD)

Als ------- möchte ich ein Kürbis-Dessert.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

NachspeiseA)
MenüB)
SpeisekarteC)
BesteckD)

Was ist für dich beim Frühstück ganz wichtig?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

6.

Ein Frühstück ohne Brot und Marmelade ist
für mich kein richtiges Frühstück.

A)

Ja, Kaffee trinke ich sehr oft.B)
Zum Frühstück habe ich meine Eltern
eingeladen.

C)

Ich bin Vegetarierin, ich esse kein Fleisch.D)

Peter will ------- über die türkische Küche lernen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

niemandA)
allesB)
jemandC)
sondernD)
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A
Was bedeutet das Wort “baygın” auf
Deutsch?

“baygın” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

GeschätztA)
DefektB)
ErforderlichC)
OhnmächtigD)

Auf der Autobahn hat ihr Auto eine Panne . Was
müssen Sie zuerst machen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9.

Es gibt drei Verletzte.A)
Ich muss sofort die Polizei anrufen.B)
Der Sachschaden ist ungefähr 12.000 Euro.C)
Sie können das Auto jedes Jahr in der
Werkstatt kontrollieren lassen.

D)

Ich will in einem Hotel übernachten, könnten Sie
mir -------?

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

10.

könnten Sie die Fahrkarten kaufenA)
den Weg zum Bahnhof zeigenB)
in der Nähe ein Hotel empfehleC)
dringend Medikamente besorgen?D)

Vom Gleis drei.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Für wen ist die Durchsage?A)
Wann wird der Zug abfahren?B)
Von welchem Gleis fährt der Zug ab?C)
Was sollen die Fahrgäste machen?D)

Kann ich zur Universität zu Fuß gehen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

Wenn du willst können wir zusammen ein
bißchen laufen.

A)

Weil ich mich gut fühle, laufe ich morgens
ganz früh, dann geht es mir den ganzen Tag
sehr gut.

B)

Zu Fuß kann man in schönen Parken laufen,
aber heute ist das Wetter zu kalt!

C)

Zu Fuß? Nein, das ist viel zu weit entfernt.
Benutzen Sie die Verkehrsmittel!

D)

------- von Eskişehir nach Ankara dauert mit dem
Zug ca.zwei Stunden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

Die FahrtA)
Die AnsageB)
Die FahrkarteC)
Die KlasseD)

A: Entschuldigung, wie komme ich zum
Bahnhof?

B: -------
A: Vielen Dank!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

Der Zug hat sich heute etwas verspätet.A)
Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel und
dann biegen Sie rechts ein!

B)

Gehen Sie immer mit dem Auto oder mit
dem Zug zur Arbeit?

C)

Ja, es ist das Beste den Zug zu nehmen.D)
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A
Ich habe am Wochenende viel Zeit, ------- meine
Freunde zu besuchen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

dannA)
wennB)
umC)
weilD)

Musik machen finde ich super und das macht
mich -------.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

16.

glücklichA)
lebhaftB)
fröhlichC)
stressigD)

Hülya hat gemeint, sie kann Geld verdienen.

Wie kann man den obigen Satz mit "dass"
bilden?

Yukarıdaki cümlenin "dass" ile oluşturulmuş
şekli aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Hülya behauptete, dass man viel Geld
verdienen kann.

A)

Hülya meint immer, dass Geld sehr wichtig
ist.

B)

Hülya sagt, dass sie viel Geld verdienen
muss.

C)

Hülya hat gemeint, dass sie Geld verdienen
kann.

D)

------- Menschen haben gemeinsame Hobbys.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

SeltenA)
NieB)
VieleC)
NiemandD)

Man kann die Eintrittskarte ------- die Webseite
kaufen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

zuA)
überB)
vonC)
unterD)

Mit dem Bus.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Mit wem fährst du morgens zur Schule?A)
Warum musst du morgens früh aufstehen?B)
Wann kommst du nach Hause?C)
Mit welchem Verkehrsmittel fährst du
morgens in die Schule?

D)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 7 A
Quand on est malade, il faut ------- chez le
médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

allerA)
alléB)
vaC)
ironsD)

Hier, il ------- chaud.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

va faireA)
faitB)
feraC)
faisaitD)

- Tu veux manger -------?
- Non je ne veux rien manger.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

quelqu’unA)
jamaisB)
rienC)
quelque choseD)

- ------- voulez-vous acheter?
- Celui-ci.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

LaquelleA)
LequelB)
QuelleC)
De quoiD)

Je vous présente mon ami ------- travaille chez
Renault.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

quiA)
queB)
oùC)
quoiD)

Je n'ai rien compris.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Hiçbir şey anlamadım.A)
Hiç zamanım yok.B)
Hiç kimseyi görmedim.C)
Hiçbir şey söylemedim.D)

L’année dernière, il ------- trop chaud. Cette
année, il ------- mieux.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

fera / faisaitA)
faisait / faitB)
fait / faisaitC)
fait / feraD)

La semaine prochaine, Lise et Marie ------- au
cirque.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

allaientA)
irontB)
sont alléesC)
sont allésD)
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A
Qu'est-ce que vous voulez boire?

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

İçecek olarak ne alırsınız?A)
Bir şey alır mısınız?B)
Size ne getireyim?C)
Ne içmek istersiniz?D)

«Elle voudrait avoir plus d’argent.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Daha çok paraya ihtiyacı var.A)
Çok para istedi.  B)
Daha çok paraya sahip olmak istiyor.C)
İstediği parayı vermeyecek.D)

I. Monsieur Rioux est directeur.
II. Il a 55 ans.
III. La réunion commence.
IV. Il est marié.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

11.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Voudriez-vous rappeler plus tard?

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Daha önce aradınız mı?A)
Daha sonra yine arar mısınız?B)
Daha sonra sizi arayacaklar mı?C)
Daha önce sizi aradılar mı?D)

Elle ne prend ------- le train, elle préfère le bus.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

jamaisA)
rienB)
personneC)
niD)

Le magasin ouvre -------?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

en espècesA)
devantB)
quandC)
combienD)

Ils sont invités ------- qui?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

chezA)
quandB)
commentC)
oùD)

La mère : Voilà mes livres? ------- veux-tu?
Alain : Celui de Balzac.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

LesquelsA)
LequelB)
LesquellesC)
Laquelle D)
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A
-  Hier soir, vous ------- mangé à quelle heure?
-  À dix-neuf heures.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

aA)
ontB)
avezC)
êtesD)

Mon père ------- 75 ans.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

estA)
ontB)
asC)
aD)

Je dis «Super!» quand je -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

pleureA)
suis tristeB)
malheureuxC)
suis contentD)

I. Il faisait nuit.
II. Tout d’un coup, j’entendais un bruit.
III. J’ai fini mes devoirs.
IV. J’avais très peur.

Chosisissez la phrase qui ne convient pas à
l’ensemble.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

20.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 7 A
If there are not enough food -------, people can
die of hunger in the future. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

suppliesA)
placesB)
warsC)
practicesD)

I ------- our children will do the jobs that do not
exist today. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

am certainA)
believeB)
agreeC)
am sureD)

True stories may be the ------- for a poem or song
lyrics.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

3.

effortA)
memoryB)
sufferingC)
inspirationD)

Nobody has any right to ------- us or torture us.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

marryA)
freeB)
hurtC)
wantD)

There are some ------- which are important for a
good friendship. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

qualitiesA)
problemsB)
behaviorsC)
similaritiesD)

Some games are very beneficial because they
------- the imagination of children. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

hinderA)
causeB)
improveC)
preventD)

When I hear a piece of music while driving to
work, it becomes a/an ------- all day.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

7.

earwormA)
lyricB)
distractionC)
repetitionD)
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A
Jack: I really like listening to Turkish folk songs.
What about you?
Simon: -------. I prefer Turkish art music.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

8.

I totally agree.A)
I’m afraid I disagree.B)
No doubt about it.C)
You are absolutely right. D)

------- face many problems such as not joining
social activities and not voting in some parts of
the world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

MenA)
ParentsB)
WomenC)
ChildrenD)

Luke: What kind of music do you prefer?
Sam: I like ------- music because it makes me
calm.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

10.

heavy metalA)
raucousB)
rockC)
instrumentalD)

The virtual or ------- world has turned out to be a
new world for crimes.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

cyberA)
fakeB)
realC)
futureD)

Young children should be educated on the -------
effects of the virtual world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

positiveA)
goodB)
beneficialC)
harmfulD)

Judy: What does Mr. Smith look like?
Rachel: ------- .

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

13.

He looks at the students.A)
He’s looking at me.B)
He is in his 50s.C)
He likes his students.D)

If you do not ------- someone, you can share
almost nothing with them.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

dependA)
turn outB)
agreeC)
rely onD)
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A
“Putting yourself in your friend’s shoes’’

Which of the following refers to the
expression above?

Yukarıdaki ifadenin eşdeğeri aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

EmpatheticA)
ReliableB)
ConsiderateC)
TolerantD)

Jack is very -------. Whenever I need to travel, he
is always ready to lend me his car. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

16.

thoughtfulA)
respectfulB)
honestC)
generousD)

Sleep problems are known to make your mood
states -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

17.

calmA)
unstableB)
vitalC)
happyD)

A: How do you feel today?
B: I feel ------- because I have a difficult exam 

today.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

18.

surprisedA)
nervousB)
happy C)
wellD)

A: I’m in despair. I don’t know what to do.
B: -------

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

19.

Listen to your teacher.A)
Why don’t you get professional help?B)
Let’s drink tea and eat biscuits.C)
Do not speak loudly.D)

A: Why don’t we listen to some music?’
B: -------. Let's turn on the radio.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

20.

NoA)
I don't wantB)
That's a good ideaC)
I disagree with youD)
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ALMANCA 2 A
Können Sie die Kartoffeln und die Eier ------- und
in Scheiben schneiden, bitte?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

mischenA)
schälenB)
servierenC)
gebenD)

A: Gehst du bitte einkaufen?
B: Ja gern. -------
A: Wir brauchen Gurken und Käse.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

2.

Wann kochst du?A)
Wo kaufst du ein?B)
Wer geht heute einkaufen?C)
Was brauchen wir alles?D)

Was bedeutet das Wort “karpuz” auf
Deutsch?

“karpuz” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Die KiwiA)
Die WassermeloneB)
Die ZitroneC)
Die BirneD)

Mein ------- ist Hähnchen mit Reis und Salat.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

LieblingsessenA)
PartnerB)
EinkaufslisteC)
HausaufgabeD)

Die Bananen kosten 10 Euro.

Welche Frage paßt  zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Wo kann ich Bananen kaufen?A)
Wer möchte Bananen essen?B)
Wann gehst du einkaufen?C)
Wie viel kosten die Bananen?D)

Im Winter -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

6.

kommt der SchneeA)
wird in Deutschland Weihnachten gefeiertB)
essen Kinder viel EisC)
ist es kalt und wir trinken viel TeeD)

Wie ist der Wald im Herbst? 

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

Die Blumen blühen in allen Farben.A)
Die Luft ist warm und frisch.B)
Der Himmel ist blau und klar.C)
Der Wald ist im Herbst rot, gelb und braun.D)

Der ------- Monat heißt September. Er ist im -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıda boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

8.

siebte / FrühlingA)
sechste / SommerB)
neunte / HerbstC)
achte / WinterD)
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A
------ ist am neunundzwanzigsten Oktober.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

Tag der DemokratieA)
Der MuttertagB)
Der Gedenktag für MärtyrerC)
Tag der RepublikD)

Der Sommer / Der Mittwoch / Der Frühling / Der
Herbst 

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Der HerbstA)
Der Sommer B)
Der MittwochC)
Der FrühlingD)

Mein Bruder und ich ------- gern Sport.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

treibenA)
feiernB)
sammelnC)
strickenD)

Ich gehe ins Theater.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

Was kaufst du?A)
Wie gehst du?B)
Wohin gehst du?C)
Wann gehst du?D)

In meiner Freizeit -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

13.

surfe ich im InternetA)
weil ich keine Zeit habeB)
gehe ich ins TheaterC)
spiele ich gern GitarreD)

Entschuldigung, wo ------- der Komödienfilm
“Meine Welt”?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

liegtA)
landetB)
liestC)
läuftD)

Kannst du gut Tennis spielen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

15.

Nein, ich kann nur ein bisschen Tennis
spielen.

A)

Ja, ich finde Sport sehr wichtig.B)
Nein, wir haben morgen Training.C)
Ja, ich bin in der Basketballmannschaft.D)

Ich wohne im Stadtzentrum.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Şehir merkezinde oturuyorum.A)
Şehir merkezi çok kalabalık oluyor.B)
Merkezden geliyorum.C)
Merkeze kadar yürüyorum.D)
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A
Wie findest du diese Bluse?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

Ich kann die Kasse nicht finden.A)
Ich finde sie originell und schick.B)
Ich möchte heute tanzen gehen.C)
Ich habe eine neue Jacke gekauft.D)

Das Hemd / Die Bluse / Das T-Shirt / Der Hut

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Das HemdA)
Die BluseB)
Der HutC)
Das T-ShirtD)

Was bedeutet das Wort “pflücken” auf
Türkisch?

“pflücken” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

biriktirmekA)
koparmakB)
dikmekC)
kesmekD)

Wir kaufen Obst und Gemüse im -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

GemüseladenA)
ApothekeB)
MetzgereiC)
PostD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0105-A

46 İzleyen sayfaya geçiniz.



FRANSIZCA 2 A
A : -------
B : Oui. Il est en face de la boulangerie.
A : Pouvez-vous m’indiquer le chemin?
B : Bien-sûr. Vous tournez à droite puis à

gauche.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

Je cherche la librairie.A)
Vous savez où est le café?B)
Pour aller à la pharmacie?C)
C’est où la mairie?D)

Je parle de la ville ------- Leyla est née.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

quiA)
oùB)
queC)
dontD)

Il va à l’école ------- pied.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

enA)
leB)
parC)
àD)

Mon père achète un ------- de fleurs. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

grandA)
bouquetB)
beaucoupC)
desD)

«Ce groupe fait de la bonne musique.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Bu grup müzik dinliyor.A)
Bu müzik grubu çok ünlüdür.B)
Grubun müziğini dinliyoruz.C)
Bu grup iyi müzik çalıyor.D)

Je ------- du Canada.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

viensA)
vasB)
vientC)
vaD)

I. Gérard parle très bien français.
II. Il habite en France.
III. Il est professeur de français.
IV. S’il vous plaît? 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

7.

IA)
IIB)
III C)
IVD)

Pour nager, nous allons à la -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

pharmacieA)
mairieB)
piscineC)
bibliothèqueD)
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A
IIs vont ------- Philippe.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

chezA)
àB)
enC)
deD)

I. Pardon Monsieur.
II. Pouvez-vous m’indiquer le chemin pour aller

à la tour Eiffel?
III. Je vois la pharmacie.
IV. S’il vous plaît?

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

10.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Je vais ------- Turquie. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

enA)
auB)
à C)
auxD)

Tu préfères le café ------- le thé?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

maisA)
ouB)
carC)
doncD)

A : Tu ------- du thé? 
B : Non, merci.

Choisissez les mots qui conviennent.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

veuxA)
veutB)
voulonsC)
veulentD)

Je peux parler français car je travaille -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

jamaisA)
beaucoupB)
peuC)
pasD)

Atatürk est mort ------- 10 Novembre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

leA)
enB)
laC)
auD)

-   -------tu ne vas pas à l’école?
-   Parce que je suis malade.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

CombienA)
CommentB)
PourquoiC)
D’oùD)
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A
Elle est ------- Paris.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

en A)
auB)
auxC)
àD)

Le cinéma est ------- du café. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

devantA)
dansB)
derrièreC)
en faceD)

Tu dois ------- du sport .

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

faitA)
mangeB)
faire C)
mangerD)

Denise joue ------- 8 ans. Elle joue bien.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

dansA)
malB)
depuis C)
aussiD)
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İNGİLİZCE 2 A
You ------- sing a song in the library.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

shouldA)
mustB)
needC)
mustn’tD)

I ------- at the cinema at 5 o’clock yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

willA)
wereB)
amC)
wasD)

When did you ------- basketball?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

playsA)
playedB)
playC)
is playingD)

Ali: How ------- money is there in your pocket?
Can: There is 20 TL.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

4.

moreA)
anyB)
manyC)
muchD)

I am ------- swim next weekend.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

goingA)
go toB)
going toC)
goesD)

------- we go to a fun fair?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

Why don’tA)
Let’sB)
Would you mindC)
What aboutD)

They finished their project -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

next monthA)
last monthB)
every monthC)
tomorrowD)

Bill ------- her friends tomorrow afternoon.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

was visitingA)
visitedB)
is going to visitC)
visitsD)
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A
A: I have got toothache.
B: You ------- go to a dentist.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

9.

shouldn’tA)
mustn’tB)
can’tC)
shouldD)

A: ------- I borrow your suitcase Brian?
B: Yes, of course.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

10.

CanA)
DoB)
DidC)
WillD)

Paris is famous ------- its Eiffel Towel.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

aboutA)
withB)
forC)
toD)

A: ------- was the flight?
B: It was terrible.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

12.

WhereA)
HowB)
WhenC)
WhatD)

I ------- walking to school to driving to school. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

preferA)
hopeB)
wantC)
haveD)

Do you mind ------- I use your pen?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

couldA)
ifB)
whenC)
wouldD)
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A
The carpets are very dirty. I ------- clean them.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

mustn’tA)
mustB)
don’t have toC)
shouldn’tD)

You ------- get a taxi or you will miss the train.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

mustn'tA)
had betterB)
shouldn'tC)
wouldD)

My son ------- some apples and bananas an hour
ago.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

eatingA)
eatsB)
is eatingC)
ateD)

Alex ------- to the theatre last week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

wentA)
goingB)
goesC)
goD)

What ------- you like to drink?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

wouldA)
canB)
doesC)
willD)

A: ------- did you buy that sweater?
B: I bought it last week.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

20.

WhereA)
WhyB)
WhenC)
WhatD)
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ALMANCA 3 A
Das Haus hat drei -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

AussichtA)
ZimmerB)
WohnortC)
NaturenD)

Das Auto ist ------- dem Parkplatz.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

zurA)
ausB)
zuC)
aufD)

Peter hängt die Lampe ------- den Tisch.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

überA)
inB)
anC)
zwischenD)

Meine Mutter kocht -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

im WohnzimmerA)
in der KücheB)
auf dem FlurC)
im KinderzimmerD)

Die Vase steht auf dem Tisch.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Was machst du mit der Vase?A)
Wer hat die Vase genommen?B)
Wem gehört der Tisch?C)
Wo steht die Vase?D)

Ich bin in der Schule.

Wie lautet der obige Satz in der
Präteritumform?

Yukarıdaki cümlenin geçmiş hali
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Ich war in der Schule.A)
Ich ging in die Schule.B)
Ich wäre in der Schule.C)
Ich könnte in die Schule.D)

A: Was hast du Helga? Du siehst nicht gut aus!
B: -------.
A: Geh doch zum Arzt!
B: Ja, nach der Schule.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

7.

Ich habe KopfschmerzenA)
Ich habe BauchschmerzenB)
Ich nehme die Medikamente jeden MorgenC)
Mein Ohr tut wehD)

Wie lautet die Pluralform von "Das Ohr"?

"Das Ohr" sözcüğünün çoğul hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Die OhreA)
Die OhrB)
Die OhrsC)
Die OhrenD)
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A
Das Kind hat 39 Grad ------- und hustet.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

SchmerzenA)
MedikamenteB)
FieberC)
VitaminD)

Selim und Kerem haben Prüfungsstress. Was
raten Sie ihnen?

Wie lautet die Antwort für die oben
angegebene Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Er soll Hustensaft trinken.A)
Wir sollen keinen Sport machen.B)
Sie sollen spazieren gehen.C)
Du sollst zu Hause bleiben.D)

Filiz hat eine rot------- Bluse und ein-------
schwarze Hose an.

Welche Endungen passen in die obigen
Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdaki soneklerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

11.

-en / -enA)
-e / -eB)
-em / -enC)
-es / -emD)

Gülfer ------- lieber schöne und schicke Kleider
an.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

ziehtA)
kauftB)
passtC)
gefallenD)

A: -------
B: Mir gefällt die sportliche Hose.
A: Finde ich auch. Du kannst sie anprobieren.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

13.

Wer kauft sich eine Hose?A)
Welche Hose gefällt dir?B)
Wie teuer ist diese Hose?C)
Wem gehört die Hose?D)

Unsere Lehrerin trägt -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

grünen HoseA)
blaues PulloverB)
immer karierte RöckeC)
gestreiften SchalD)

An der Kasse, sie ist dort links.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Wie viel kostet diese Bluse?A)
Kann ich Ihnen helfen?B)
Wo kann ich bezahlen?C)
Wie passt mir die Bluse?D)

wandern / campen / schwimmen / arbeiten

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

wandernA)
campenB)
schwimmenC)
arbeitenD)
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A
Wie ist das Wetter heute?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun
doğru cevabı olamaz?

17.

Die Wassertemperatur ist 20 Grad.A)
Das Wetter ist heute toll.B)
Es gibt heute Gewitter.C)
Heute wird das Wetter sehr kalt.D)

Grossen / Hamburg / hat / einen / Hafen

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?

18.

Hat einen Hamburg grossen Hafen.A)
Hamburg hat einen grossen Hafen.B)
Hafen einen Hamburg hat grossen.C)
Einen Hamburg grossen Hafen hat.D)

Fahren wir mit dem Auto oder fliegen wir mit dem
-------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

BahnA)
BusB)
ZugC)
FlugzeugD)

In Alanya kann man -------.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

20.

ist sehr berühmtA)
vieles unternehmenB)
jeden Tag schwimmen gehenC)
frische Produkte kaufenD)
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FRANSIZCA 3 A
Cette maison est- ------- à louer ?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

elleA)
ilB)
ceC)
onD)

I. Elle arrive quand?
II. À trois heures.
III. Vous avez l’heure?
IV. À trois heures du matin?

Choisissez la phrase qui ne convient pas à
l’ensemble.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü 
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

2.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

jouerA)
jouéB)
jouaitC)
joueD)

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)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

tuA)
vousB)
nousC)
jeD)

A : Quand partez-vous en vacances?
B : -------.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

A ParisA)
Avec luiB)
DemainC)
OuiD)

Je ------- l'avion dans deux heures.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

prendreA)
prendsB)
prendC)
prisD)

-   Vous allez à l’école en voiture?
-   Non, nous y allons ------- pied.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

auA)
deB)
àC)
enD)
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A
-   Tu vois ma -------?
-   Non, je ne la vois pas.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

frèreA)
filleB)
mariC)
pèreD)

Pierre : Je voudrais réserver une place au
restaurant.

L’employé : -------?
Pierre : Demain soir, à 19 heures.
L’employé : D’accord Monsieur. 

Choisissez la phrase qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

Pour quand MonsieurA)
Pourquoi Monsieur B)
Pour qui MonsieurC)
Quelle heure est-il MonsieurD)

A : ------- travaile-t-elle?  
B : Elle travaille dans un clinique.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

CombienA)
OùB)
QuiC)
QuelD)

A : Comment tu t'appelles?
B : Théo
A : -------?
B : T-H-É-O.

Choisissez la question qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

Qui est ThéoA)
Attendez-vous ThéoB)
Tu n'entends rienC)
Ça s'écrit commentD)

cette      /      aime      /      qui      /      actrice ?
   I                    II                 III                 IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

13.

I / IV / II / IIIA)
II / IV / III / IB)
III / II / I / IVC)
III / IV / I / IID)

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

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

OùA)
QueB)
Est-ce queC)
CommentD)
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A
Notre directeur est très -------. Chaque matin, il
nous dit bonjour.

Complétez la phrase avec la proposition qui
convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

fatiguéeA)
heureuseB)
timideC)
gentilD)

Je vais ------- le médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

dansA)
chezB)
auC)
àD)

-   ------- va durer le voyage?
-   Il va durer 5 heures.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

CommentA)
CombienB)
QuandC)
Combien de tempsD)

«Hangi müziği tercih edersiniz?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Quelle musique écoutez-vous?A)
Quel genre de musique aimez-vous?B)
Quel genre de musique faites-vous?C)
Quelle musique préférez-vous? D)

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

Choisissez la replique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

Pour où MonsieurA)
On part quandB)
Pour une personneC)
Oui, Monsieur, quel jourD)

Elle aime les sciences et elle adore les animaux.
Elle est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

directeurA)
jardinierB)
vendeurC)
vétérinaireD)
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İNGİLİZCE 3 A
We go to work on Sundays.

Which of the following sentences is the
negative form of the sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
olumsuz biçimidir?

1.

We doesn't go to work on Sundays.A)
We aren't go to work on Sundays.B)
We don't go to work on Sundays.C)
We not go to work on Sundays.D)

I am going to attend -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

water sportsA)
a meetingB)
a museumC)
the dentistD)

goes / to school / She / by car

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

Yukarıdaki kelimeleri cümle oluşturacak
şekilde doğru olarak sıralayınız.

3.

She goes by school to car.A)
She goes to school by car.B)
She goes by car to school.C)
She by school goes to car.D)

He ------ to Paris at eleven.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

flyA)
flyingB)
is flyingC)
will flyD)

Sally always ------- tea in the morning.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

drinksA)
isB)
drinkC)
doesn’tD)

Do you know what time the bus -------?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

is going to arriveA)
arrivesB)
will arriveC)
is arrivingD)

I think you ------ be very successful in the future.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

is A)
is going to B)
willC)
areD)

A: ------
B: I usually go to the cinema and meet my
     friends.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

8.

What is your favourite sport?A)
Do you like listening to music?B)
What do you do?C)
What do you do in your free time?D)
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A
I used to play guitar, but I ------- any more.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

didn’t use to playA)
don’t playB)
didn’t playC)
doesn’t playD)

She has had her car ------- two years. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

forA)
neverB)
yetC)
justD)

Did you ------- to play football when you were
young.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

usedA)
use B)
beC)
wasD)

I like being on a ship so ------- really fits me.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

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

Sally ------ use to do sports when she was young.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

wasn’tA)
don’t B)
didn’t C)
weren’tD)

I ------- my grandmother twice last week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

was visitingA)
visitB)
will visitC)
visitedD)

Waiter : Good evening, Blue Restaurant. How
can I help you?

Andy : I’d like to -------
Waiter :Certainly, for which day and time 

please?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

15.

book a tableA)
book a roomB)
check in C)
check outD)

While they were packing the bags, their mother
------ for them.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

is cooking A)
is going to cookB)
cooksC)
cookedD)
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A
------ she was cooking, she cut her finger.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

WhenA)
ThatB)
AfterC)
WhileD)

Mark used to ------- cartoons when he was a
child.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

rideA)
playB)
watchC)
doD)

I was watching a comedy film ------- you called
me.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

whileA)
afterB)
asC)
whenD)

Selim sent the e-mails yesterday, -------?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

didn't heA)
did heB)
doesn't heC)
has heD)
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ALMANCA 7 A
Ich esse immer eine Suppe als -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

VorspeiseA)
NachspeiseB)
SpeisekarteC)
Kaltes GerichtD)

Ich bin Vegetarierin, -------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

2.

manchmal esse ich FleischA)
ich muss immer Fleisch essenB)
ich esse kein FleischC)
Fleisch kann ich nur einmal in der Woche
essen

D)

-------- hat mir gesagt, dass die türkische Küche
sehr schmackhaft ist.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

AllesA)
NiemandB)
NichtsC)
EtwasD)

A: Guten Tag. Ich möchte einen Tisch für heute 
Abend reservieren!

B: Guten Tag!
A: Einen Moment bitte! -------. Ja, wir haben 

Platz! Wie viele Personen sind Sie?
B: 3 Personen.
A: Ihre Reservierung ist notiert.
B: Vielen Dank!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

Da war ich noch nieA)
Die Plätze sind besetztB)
Ich schaue nachC)
Jeder will essen gehenD)

Wie lautet “Langsam essen” in der
Imperativ-Form 2. Person Singular?

“Langsam essen” ifadesinin 2. tekil şahıs
emir cümle şekli aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

5.

Isst langsamer!A)
Essen Sie langsam!B)
Esst langsam!C)
Iss langsam!D)

Wenn du fit bleiben willst, solltest du -------
Süßigkeiten essen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

immerA)
seltenB)
oftC)
häufigD)
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A
------- Türkei isst man am Nachmittag ein Stück
Kuchen oder Kekse.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

An dieA)
Für dasB)
In derC)
Aus demD)

Die Abfahrtszeit ist um 08.15 Uhr.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Was kostet eine Fahrkarte?A)
Wo ist der Bahnhof?B)
Wie komme ich zum 3. Gleis?C)
Wann fährt der Zug ab?D)

Meine Schwester geht ------- Flughafen, um
meine Mutter abzuholen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

insA)
anB)
umC)
zumD)

Ich setze mich ------- Klavier.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

ansA)
fürB)
zuC)
überD)

Was bedeutet das Wort “Das Stau” auf
Türkisch?

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

11.

yığılmaA)
uyarıB)
çağrıC)
önlemD)

Das Flugzeug fliegt ------- die Stadt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

hinterA)
vorB)
überC)
unterD)

Das Kind sitzt ------- dem Vater und der Mutter.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

inA)
zwischenB)
überC)
unterD)

brauche / dringend / Ich / Hilfe

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?

14.

Dringend Hilfe ich brauche.A)
Brauche ich Hilfe dringend.B)
Hilfe ich dringend brauche.C)
Ich brauche dringend Hilfe.D)
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A
Meine Eltern sind froh, dass ich solche Hobbys
habe, die nicht ------- sind.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar? 

15.

fröhlichA)
lustigB)
gefährlichC)
glücklichD)

Fast jeder plant das Wochenende, -------  man
will den Wochenstress loswerden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

dazuA)
dannB)
dessenC)
dennD)

Murat hat gesagt, ------- der neue Film spannend
ist.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

dennA)
dassB)
davonC)
dazuD)

Ich gehe nach der Schule zum Mathekurs.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Wann gehst du zum Mathekurs?A)
Was machst du im Mathekurs?B)
Wer geht zum Mathekurs?C)
Wie lange dauert der Mathekurs?D)

Was bedeutet das Wort “önermek” auf
Deutsch?

“önermek” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

erkennenA)
empfehlenB)
entnehmenC)
erfordernD)

Was hast du am Freitag gemacht?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

20.

Ich war mit Deniz im Kino.A)
Ich habe heute keine Zeit.B)
Er muss sich für die Prüfung vorbereiten.C)
Er spielt Basketball.D)
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FRANSIZCA 7 A
La réunion est ------- 12 avril.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

de laA)
auB)
enC)
leD)

«Elsa giyim tarzını değiştirdi.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Elsa a changé de tenue vestimentaire.A)
Elsa porte des vêtements démodés.B)
Elsa aime mettre ses jupes longues.C)
Elsa a changé son vêtement. D)

Je dis «Super!» quand je -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

malheureuxA)
suis tristeB)
pleureC)
suis contentD)

Le chat de Mme Perrin est perdu. Elle est donc
-------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

tristeA)
joyeuseB)
colèreC)
peurD)

Il n’a pas ------- la télévision car il avait des
devoirs. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

venuA)
parléB)
alléC)
regardéD)

I.    Il faisait nuit.
II. Tout d’un coup, j’entendais un bruit.
III. J’ai fini mes devoirs.
IV. J’avais très peur.

Chosisissez la phrase qui ne convient pas à
l’ensemble.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

6.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Elle est ------- de sa maison à sept heures du
matin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

sorsA)
sortieB)
sortC)
sortezD)

Elle dit qu'elle va venir demain.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Yarın gelmek istediğini söyledi.A)
Yarın geleceğini söylüyor.B)
Yarın gelmek istiyor.C)
O, yarın gelecekmiş.D)
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A
Laure ------- des photos avec son appareil photo.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

donneA)
tireB)
prendC)
achèteD)

Quand on est malade, il faut ------- chez  le
médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

alléA)
allerB)
vaC)
ironsD)

Je vous présente mon ami ------- travaille chez
Renault.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

quiA)
queB)
oùC)
quoiD)

A : J’ai gagné au loto!
B : Je suis heureuse pour toi. C’est -------!

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

mauvaisA)
vieuxB)
superC)
difficileD)

L’année dernière, il ------- trop chaud. Cette
année, il ------- mieux.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

fera / faisaitA)
fait / feraB)
fait / faisaitC)
faisait / faitD)

«Elle voudrait avoir plus d’argent.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Daha çok paraya ihtiyacı var.A)
İstediği parayı vermeyecek.B)
Daha çok paraya sahip olmak istiyor.C)
Çok para istedi.  D)

- ------- livre voulez-vous acheter?
- Celui-ci.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

QuelleA)
LaquelleB)
LequelC)
LesquelsD)

Il faisait trop froid ------- je suis tombée malade.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

quiA)
doncB)
queC)
maisD)
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A
- Il y a beaucoup de livres. ------- voulez-vous?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

LequelA)
LesquellesB)
QuellesC)
QuelD)

Mon père ------- 75 ans.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

asA)
estB)
ontC)
aD)

Hier, ------- beaucoup de gens dans la rue. 

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

c’étaitA)
il y avaitB)
il faisaitC)
il étaitD)

-  Tu prends le train? 
-  Non, je ------- le bus. 

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

préfèreA)
fait B)
vasC)
montesD)
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İNGİLİZCE 7 A
My teacher believes that music classes should
be ------- in high school.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

1.

unnecessaryA)
obligatoryB)
absolutelyC)
unimportantD)

Dave: Learning to play at least one instrument
should be required for students at school.

Jane: ------- Because music is the outburst of the
soul.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

2.

I completely agree with you.A)
I’m afraid I disagree.B)
That’s not always true.C)
I disagree with you.D)

Before a song comes out, doing some ------- is
necessary.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

3.

quotations A)
technical workB)
inspirationC)
tragedyD)

David: What ------- of music do you like?
Pam: I like pop.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

4.

tempoA)
choiceB)
partC)
genreD)

Mary: I like listening to jazz.
John: ------- I hate jazz.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

5.

That’s so true.A)
You are right.B)
I totally disagree.C)
I agree with you.D)

John never gives away our secrets so John is
very -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

6.

thoughtfulA)
generousB)
reliableC)
respectfulD)

“Putting yourself in your friend’s shoes’’

Which of the following refers to the
expression above?

Yukarıdaki ifadenin eşdeğeri aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

EmpatheticA)
ReliableB)
ConsiderateC)
TolerantD)
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A
A true friendship depends on -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

8.

irrespectA)
intoleranceB)
judgementC)
honestyD)

Ali: -------
Ayşe: Mr. Robbins is patient, kind and
supportive.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

9.

What is Mr. Robbins like?A)
How old is Mr. Robbins?B)
What does Mr. Robbins like?C)
What does he do?D)

Dogs are known as being ------- to their owners.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

10.

royalA)
charmingB)
loyal C)
impressiveD)

The purpose of UEFA through ’No to Racism’
campaign is to ------- public awareness of
discrimination.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

11.

stop A)
raiseB)
allowC)
prevent D)

Gender ------ is a big problem in some of the
under-developed countries. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

12.

equalityA)
balance B)
inequalityC)
indifferenceD)

A: I think nobody should be ------- for doing
something until it is proven.

B: I totally agree with you.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

13.

displayedA)
blamedB)
becomeC)
talkedD)

Disadvantaged people have many problems and
they cannot ------- them.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

makeA)
useB)
cope withC)
collectD)
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A
Many people ------ about the service and
standards in hospitals. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

15.

realizeA)
recognize B)
improve C)
complainD)

People should be careful with the people they are
------  their moments with. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

16.

sharingA)
takingB)
gettingC)
doing D)

One of the beneficial purposes of cyber games is
to ------- imagination.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

17.

improveA)
stopB)
preventC)
hinderD)

A: I feel nervous these days.
B: Chill out! ------- go and get a drink.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

18.

WhyA)
Let’sB)
HowC)
WouldD)

A: How do you feel today?
B: I feel ------- because my dog died.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

19.

goodA)
happyB)
angryC)
sadD)

Sleep problems are known to make your mood
states -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

20.

calmA)
vitalB)
happyC)
unstableD)
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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.




