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BİYOLOJİ 3 A
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin
safhalarından biri değildir?

1.

ProfazA)
AnafazB)
MetafazC)
MetastazD)

Aşağıdaki canlılardan hangisi bölünerek
çoğalır?

2.

ÖglenaA)
Bira mayasıB)
MantarC)
HidraD)

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

3.

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

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üreyen
bitkilerden biri değildir?

4.

PapatyaA)
Çam ağacıB)
GülC)
EğreltiotuD)

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

5.

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

DNA'da çeşitli nedenlerle yeni gen
dizilimlerinin oluşması durumuna ne ad
verilir?

6.

RekombinasyonA)
DihibritB)
Punnet karesiC)
GonozomD)

Bir canlının yumurta hücrelerinde 19
kromozom bulunduğuna göre, bu canlının
kas hücrelerindeki kromozom sayısı kaçtır?

7.

19A)
32B)
38C)
57D)

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

8.

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

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

9.

Cross - overA)
KiazmaB)
SitokinezC)
İnterfazD)

Aşağıdakilerden hangisi Mendel İlkeleri'nden
biri değildir?

10.

Baskınlık İlkesiA)
Bağımsız Açılım İlkesiB)
Benzerlik İlkesiC)
Bağlanma İlkesiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin
özelliklerinden biri değildir?

11.

Kromozom sayısının yarıya inmesiA)
Genetik çeşitliliğin sağlanmasıB)
Vücut hücrelerinde görülmesiC)
Sonucunda dört hücre oluşmasıD)

Kalıtsal bir karakterin oğul döllere
aktarılmasını sağlayan kromozom bölümüne
ne ad verilir?

12.

GenA)
AlelB)
KarakterC)
DihibritD)

Kanserli hastalara uygulanan ilaç tedavisine
ne ad verilir?

13.

RadyoterapiA)
KemoterapiB)
HipnoterapiC)
HidroterapiD)

24 kromozomu olan bir hücrenin kaç
kromatiti vardır?

14.

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

Aşağıdakilerden hangisi soğanla üreyen
(soğanlı) bitkilerden biri değildir?

15.

LaleA)
SümbülB)
SarımsakC)
ÇilekD)

Alel genlerden biri diğerine baskın olmadığı
için fenotipte ikisinin etkisinin eşit derecede
ortaya çıkmasına ne ad verilir?

16.

Eşeye bağlı kalıtımA)
Eş baskınlıkB)
Çok alellilikC)
Kontrol çaprazlamasıD)

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

17.

Karyotip oluşturmaA)
Hücre plağı belirlemeB)
Kardeş kromatit karşılaştırmaC)
Hücre döngüsü sınıflamaD)

Heterozigot durumda fenotipte etkisini
gösteremeyen gene ne ad verilir?

18.

AlelA)
OtozomB)
ResesifC)
DominantD)

Mitoz geçiren bir hücre metafaz evresinde 36
adet kromatite sahip ise, hücrenin kromozom
sayısı kaçtır?

19.

12A)
18B)
36C)
72D)

Çilek, zencefil, soğan, patates gibi bitkilerin
üreme şekli  aşağıdakilerden hangisidir?

20.

RejenerasyonA)
TomurcuklanmaB)
Sporla üremeC)
Vejetatif üremeD)
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FELSEFE 2 A
Aşağıdakilerden hangisi deizm ile teizm
arasındaki ortak noktayı açıklar?

1.

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

C)

İkisi de “vahyedilmiş din” anlayışını savunur.D)

Aşağıdakilerden hangisi varlığın mahiyetinin
maddesel olduğunu kabul eden filozoflardan
biri değildir?

2.

EmpedoklesA)
DemokritosB)
HobbesC)
AristotelesD)

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

3.

“İnsan doğal olarak bilmek ister.”A)
“Var olmak algılanmış olmaktır.”B)
“Felsefe yolda olmaktır.”C)
“Düşünüyorum öyleyse varım”D)

Varlığın mahiyetinin iki farklı öğeden
meydana geldiğini savunan görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

FenomenolojiA)
DualizmB)
MateryalizmC)
İdealizmD)

Ayşe'nin bir ideolojiye onu hiç eleştirmeden,
kişisel eğilimlerine dayanarak körü körüne
inanması aşağıdakilerden hangisi ile
nitelendirilebilir?

5.

RasyonelA)
SeptikB)
EvrenselC)
DogmatikD)

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

6.

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

A)

İnsan makineye benzeyen bir varlıktır.B)
Maddenin var oluşu zihnin varoluşuna
indirgenmiştir.

C)

Maddenin değişimi ve hareketi mekanik
değil, diyalektik bir biçimde gerçekleşir.

D)

Var olanların temelinde akıl, mutlak zihin
veya tin denilen “Geist”ın olduğunu savunan,
diyalektik idealizmin de kurucusu olan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

MarxA)
HegelB)
PlatonC)
KantD)

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin
sorduğu sorulardan biri değildir?

8.

Bilimsel düşüncenin işlevi nedir?A)
Bilimi diğer insani etkinliklerden ayıran
özellikler nelerdir?

B)

İnsan hayatının amacı ne olmalıdır?C)
Bilimin insan yaşamındaki yeri nedir?D)

“Genel olarak kişiden kişiye değişmeyen nesnel
bir hakikat, herkes için geçerli olan mutlak
doğrular bulunmadığını, hakikatin bireylere,
çağlara ve toplumlara göreli olduğunu savunan
anlayışa ------- denir.”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

dualizmA)
ampirizmB)
dogmatizmC)
rölativizmD)

Varlığın mahiyetinin maddesel olduğunu
kabul eden görüşe ne ad verilir?

10.

İdealizmA)
MateryalizmB)
RasyonalizmC)
AmpirizmD)

Aşağıdakilerden hangisi siyasal haklara
örnek olarak verilemez?

11.

Parti kurma hakkıA)
Grev hakkıB)
Tüketicinin korunması hakkıC)
Seçme ve seçilme hakkıD)

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

12.

AgnostisizmA)
TeizmB)
PanteizmC)
AteizmD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin
ölçütlerinden biri değildir?

13.

TutarlılıkA)
MaddesellikB)
ApaçıklıkC)
YararlılıkD)

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

14.

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

Aşağıdaki filozoflardan hangisine göre sanat
bir taklit etme, öykünme veya yansıtmadır?

15.

SchillerA)
PlatonB)
CroceC)
KantD)

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

16.

Hava tahminleri her zaman kesin doğruyu
vermez.

A)

Çiftçiler iyi insanlardır.B)
İyi ve kötü her zaman evrensel değerlerdir.C)
“İyi” ve “kötü” yer, zaman ve bakış açısına
göre değişebilir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
ilgilendiği sorulardan biri değildir?

17.

İdeal bir devlet düzeni olabilir mi?A)
İktidar gücünü ve kaynağını nereden alır?B)
Bireyin temel hakları nelerdir?C)
İnsan hayatının amacı ne olmalıdır?D)

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

18.

Saf aklın eleştirisiA)
Bilginin kaynağıB)
Evrensel ahlak yasasıC)
VaroluşçuluğuD)

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

19.

EmekA)
BireyB)
AdaletC)
EkonomiD)

"-------; devlet, toplum ve birey ilişkilerinden
bireyin mülkiyet edinme, serbest girişimcilik; din,
vicdan ve düşünce özgürlüğü gibi temel haklarını
öne çıkaran ekonomik ve siyasal bir öğretidir. Bu
görüşe göre insan, sadece özel mülkiyete
dayanan ekonomik sistemde özgür olabilir."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

LiberalizmA)
SosyalizmB)
AnarşizmC)
FeminizmD)

2019 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0102-A

5 İzleyen sayfaya geçiniz.



FİZİK 4 A
Bir hareketlinin zıt eksenlerde düzenli olarak
tekrarlanan yer değiştirmesine ne ad verilir?

1.

Dalga hareketiA)
Enerji dönüşümüB)
Frekans değişimiC)
Atma sürekliliğiD)

I. Ses, dalgalar halinde yayılır.
II. Ses dalgaları yayılmak için esnek bir ortama

ihtiyaç duymaz.
III. Ses, hava moleküllerinin titreşimiyle oluşur.

Ses ve ses dalgaları ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri yanlıştır?

2.

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

Mavi boya aşağıdaki renklerin hangilerinin
karışımından elde edilir?

3.

Cyan + SarıA)
Sarı + MagentaB)
Magenta + CyanC)
Cyan + YeşilD)

I. X ışınları
II. Ses dalgaları
III. Kızılötesi

Yukarıdakilerden hangileri elektromanyetik
dalgalar arasında yer almaz?

4.

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

Deprem ölçümü için kullanılan araç
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

BarografA)
TakografB)
Diyapozon C)
SismografD)

Sırasıyla yarıçapları r, 2r ve 4r olan metal
kürelerin merkezine her birinin ışık şiddeti I
olan ışık kaynakları konulmuştur. Buna göre,
kürelerin aydınlanma şiddetleri arasındaki
bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

6.

E1  E2  E3A)

E3 E2 E3B)

E2 E1 E3C)

E1 E2 = E3D)

Bir cismin kütlesine ve esnekliğine bağlı
olarak meydana gelen frekansa ne ad verilir?

7.

RezonansA)
Kuramsal frekansB)
Doğal frekansC)
TınıD)

Kırılma indisi 1,5 olan bir A ortamında ışık
ışınlarının hızı 25 m/s'dir. Bu ışık ışını, hızı 50
m/s olan bir B ortamına girerek kırılıyor.
Buna göre, B ortamının kırılma indisi kaçtır? 

8.

0,75A)
1,55B)
2,25C)
2,75D)

Tümsek aynalarda asal eksene paralel gelen
ışınların yansıması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

Yansıyan ışınlar tepe noktasında odaklanır.A)
Gelen ışınların uzantıları merkez
noktasından geçer.

B)

Gelen ışınlar odak noktasından geri yansır.C)
Yansıyan ışınların uzantıları odak
noktasından geçer.

D)

Kenarları ortasına göre ince olan ve
arkasından cisme bakıldığında cismin büyük
görüntüsünün elde edildiği mercek türü
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

ÇukurA)
Kalın kenarlı B)
Yakınsak C)
TümsekD)
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A
Bir keman telinin kütlesi 4 g ve uzunluğu 10
cm'dir. Keman telini geren kuvvet 4 N
olduğuna göre, oluşan dalganın hızı kaç
m/s'dir?

11.

10A)
20B)
30C)
40D)

Hareketsiz noktasal bir kaynağın su yüzeyine
teması sonucu meydana gelen hareketlilik ile
aşağıdaki dalga türlerinden hangisi oluşur?

12.

Enine dalgaA)
Dairesel dalgaB)
Elektromanyetik dalgaC)
Boyuna dalgaD)

I. Manto
II. Çekirdek
III. Taş küre

Yukarıdakilerden hangileri yerkürenin
katmanları arasında yer alır?

13.

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

Bir hareketin periyodu 5 s ise frekansı kaç
Hz'dir?

14.

0,2A)
0,3B)
0,5C)
0,8D)

Birinci ortamdan ikinci ortama giren ışık için
sapma açısı 16° dir. İkinci ortamda ışığın 37°
ile kırıldığı bilindiğine göre ikinci ortamın
kırılma indisi kaçtır?
(n1=1, sin53°=0,8, sin37°=0,6)

15.

0,52A)
1,21B)
1,33C)
2,57D)

Bir ışık kaynağının karşısına yerleştirilen
yüzey üzerine düşen ışık ışını miktarına ne ad
verilir?

16.

Gölge olayıA)
Işık akısıB)
LümenC)
LüksD)

Asal eksenin aynayı kestiği nokta
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Odak mesafesiA)
Odak noktasıB)
Tepe noktasıC)
Merkez uzaklığıD)

Işık kaynağı ile cisim arasındaki uzaklık
azalırsa tam ve yarı gölgenin büyüklüğünde
nasıl bir değişim olur?

18.

Tam gölge artar, yarı gölge azalır.A)
Tam gölge azalır, yarı gölge artar.B)
Tam ve yarı gölge azalır.C)
Tam ve yarı gölge artar.D)

Düzgün aralıklarla 5 s'de 10 kez suya batırılan
çubuğun oluşturduğu su dalgalarında ardı
ardına gelen 8 dalga tepesi arası uzaklık 16
cm olarak ölçülüyor. Buna göre, oluşturulan
bu su dalgalarının sudaki yayılma hızı kaç
m/s olur?

19.

2A)
4B)
6C)
8D)

Dalga boyunun ölçülmesinde kullanılan alet
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

SterioskopA)
ElektroskopB)
StetoskopC)
StroboskopD)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 4 A
Bir canlının belirli bir çevrede hayatta kalma,
üreyebilme şansını artıran kalıtsal özelliklere
ne ad verilir?

1.

Yapay seçilimA)
AdaptasyonB)
MutasyonC)
VaryasyonD)

Bitkilerde örtü dokuyu oluşturan canlı
hücrelere ne ad verilir?

2.

KsilemA)
PeridermB)
EpidermisC)
FloemD)

Bitkilerin belli dış ve iç şartların etkisiyle
yapraklarını kaybetmelerine neden olan olaya
ne ad verilir?

3.

KallusA)
AbsisyonB)
GiberellinC)
FloemD)

Bitkilerde toprak üstü organların dik
durmasına yardımcı olan turgor basıncını
sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

4.

SuA)
ToprakB)
SıcaklıkC)
MineralD)

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin yaşamsal
faaliyetleri için çok fazla ihtiyaç duydukları
makro elementlerden biri değildir?

5.

KükürtA)
AzotB)
KarbonC)
ÇinkoD)

Bitkilerde uyaranın yönüne bağlı olmadan
gerçekleşen hareketlere ne ad verilir?

6.

GravitropizmaA)
Nasti B)
KemotropizmaC)
HidrotropizmaD)

Çok hücreli canlılarda belirli bir görevi
yapmak üzere farklılaşmış hücrelerin
oluştırduğu topluluklara ne ad verilir?

7.

GövdeA)
YaprakB)
OrganC)
DokuD)

Aşağıdakilerden hangisi basit meyvelerden
biridir?

8.

ÇilekA)
AnanasB)
ÜzümC)
DutD)

Aşağıdakilerden hangisi iki evcikli (dioik)
bitkilerden biridir?

9.

HurmaA)
MısırB)
KarpuzC)
KabakD)

Bitkilerde toprak altı organ sistemine ne ad
verilir?

10.

Yaprak sistemiA)
Kök sistemi B)
Sürgün sistemiC)
Çicek sistemiD)
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A
Bitkilerin mevsimleri ve üreme döneminin
yaklaştığını saptamak için sıklıkla
kullandıkları çevresel uyarılara ne ad verilir?

11.

GiberellinA)
İnternodyumB)
FotoperiyotC)
GravitropizmaD)

Bitkiler; kuraklık, su baskını, enfeksiyon gibi
streslere yanıt olarak aşağıdaki
hormonlardan hangisini üretir?

12.

EtilenA)
OksinB)
SitokininC)
GiberelinD)

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde temel
dokuyu oluşturan hücre türlerinden biri
değildir?

13.

SklerenkimaA)
ParankimaB)
KollenkimaC)
KsilemD)

Bitkilerde kök, gövde ve dalların uç
kısmindaki büyüme bölgelerinde bulunan,
sürekli bölünebilme yeteneğine sahip
farklılaşmış hücrelerden oluşan doku türü
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Meristem dokuA)
Örtü dokuB)
İletim dokuC)
Temel dokuD)

Bitkilerde organik ve inorganik maddelerin
taşınmasını gerçekleştiren doku
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Örtü dokuA)
İletim dokuB)
Meristem dokuC)
Temel dokuD)

Aşağıdakilerden hangisi kök sistemi gelişmiş
ve besin depolayan bitkilerden biri değildir?

16.

HavuçA)
TurpB)
KerevizC)
MarulD)

Bitkilerde tohumu uyku halinden çıkararak
çimlenmeyi başlatan ve protein sentezini
hızlandıran hormon aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

SitokininA)
EtilenB)
GiberellinC)
OksinD)

İstenmeyen, yabancı veya rakip bitkilerin
çoğalmasını kontrol altında tutan kimyasal
ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

18.

HerbisitlerA)
HalojenlerB)
MutajenlerC)
PestisitlerD)

Belirli bir bölgedeki canlı ve cansız çevrenin
oluşturduğu bütüne ne ad verilir?

19.

KomüniteA)
HabitatB)
EkosistemC)
BiyosferD)

Bitkilerde keşfedilen ilk hormon
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

EtilenA)
SitokininB)
GiberelinC)
OksinD)
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SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 A
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında
başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal
ve ekonomik açıdan egemenliği altına alarak
yayılmasına ne ad verilir?

1.

SömürgecilikA)
ÜltimatomB)
EntegrasyonC)
DeklarasyonD)

Görelilik Kuramı (İzafiyet Teorisi) ile bilim ile
felsefenin farklı yorumlanmasını sağlayan
bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Galileo GalileiA)
Albert EinsteinB)
Stephen HawkingC)
Nikola TeslaD)

Amerika’da New York Menkul Kıymetler
Borsası’ndaki hisse senedi fiyatlarının sert bir
şekilde düşmesiyle başlayan ------- kısa sürede
Avrupa’ya ve dünyanın diğer sanayileşmiş
bölgelerine yayıldı.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

1929 Dünya Ekonomik BuhranıA)
Küba BuhranıB)
Otrar HadisesiC)
İrangate OlayıD)

Nesneleri geometrik biçimlerde gösteren
sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

BipedalizmA)
ArianismB)
KübizmC)
FütürizmD)

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’da “Meiji
Restorasyonu” döneminin özelliklerinden
biri değildir?

5.

Meşruti monarşi kuran bir anayasanın
hazırlanması

A)

Yeni fabrikaların açılmasıB)
Daymiyo denen derebeylik sisteminin
yaygınlaşması

C)

Modern bir posta-telgraf teşkilatının
kurulması

D)

Kliring nedir?6.

Kişinin sosyal hayattan koparak zamanının
çoğunu bilgisayar başında geçirmesidir.

A)

Çarın yönetiminde bulunan devlettir.B)
Nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir
sanat akımıdır.

C)

Ülkeler arasındaki ödemelerin malla
yapılmasını öngören ticaret antlaşmalarının
bir türüdür.

D)

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’da Nazi
Partisi ve onun lideri Adolf Hitler tarafından
uygulanan siyasi ve ekonomik sistem -------
olarak adlandırılmıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

FütürizmA)
Nasyonal SosyalizmB)
KapitalizmC)
KübizmD)

Aşağıdakilerden hangisi “İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi”nde yer almaz?

8.

Herkes mal ve mülk edinme hakkına
sahiptir.

A)

Yasalar önünde herkes eşittir.B)
Devlet eğemenliğinin tek sahibi ve kaynağı
hükümdarın kendisidir.

C)

Kölelik yasaktır.D)

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin
Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

İsmet İnönüA)
Fahri KorutürkB)
Turgut ÖzalC)
Cemal GürselD)

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya
Savaşı’nda Fransa’nın Alman işgalinden
kurtarılmasını sağlamıştır?

10.

Domuzlar Körfezi ÇıkarmasıA)
Vietnam SavaşıB)
İrangate OlayıC)
Normandiya ÇıkarmasıD)

2019 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0102-A

10 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Birleşmiş Milletler fikrini ilk olarak ortaya
atayan Türk-İslam filozofu aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

GazaliA)
FarabiB)
BiruniC)
İbn-RüştD)

1932’de Türkiye’nin ilk sivil uçuş okulunu
Kadıköy’de açan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Vecihi HürkuşA)
Yıldız UçmanB)
Bedriye Tahir GökmenC)
Emrullah Ali YıldızD)

Aşağıdakilerden hangisi 4-11 Şubat 1945’te
düzenlenen Yalta Konferansı sonucunda
kabul edilen kararlardan biri değildir?

13.

Savaş suçlularının yargılanmasıA)
Polonya'da özgür bir seçim yapılmasıB)
Hatay’ın Türk vatanına katılmasıC)
Boğazlar konusunda Sovyet Rusya lehine
değişiklik yapılması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Bildirisi’nin
maddelerinden biri değildir?

14.

Temel ham maddelerden eşit biçimde
faydalanılacak

A)

Mihver devletler silahlandırılacakB)
İlgili halkın onayı alınmadan toprak
değişikliği yapılmayacak

C)

Savaştan sonra toprak kazanılmayacakD)

Aşağıdakilerden hangisi “Dörtlü Takrir”e
(1945) imza atan kişilerden biri değildir?

15.

Adnan MenderesA)
Celal BayarB)
İsmet İnönüC)
Fuat KöprülüD)

1961’de Rus roketi Vostok 1 ile uzaya gitmeyi
başaran ilk insan aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Pete ConradA)
Alfred WordenB)
Alan BeanC)
Yuri GagarinD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya
üye olmasını sert tepkiyle karşılayan
devletlerden biridir?

17.

SSCBA)
ABDB)
İngiltereC)
FransaD)

II. Dünya Savaşı’nın ardından Amerika ve
Batı’nın Sovyetler Birliği’ne yönelik genel
politikalarını tanımlamak için kullanılan terim
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Berlin BuhranıA)
Çevreleme PolitikasıB)
Azınlık PlanıC)
Çoğunluk PlanıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kore
Savaşı’na katılmasında etkili olan
unsurlardan biri değildir?

19.

Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve
güvenliğe yönelik iş birliğinin geliştirilmesinin
istenmesi

A)

ABD’nin Senatör Cain aracılığıyla
Türkiye’den savaşa katılması yönünde
talepte bulunması

B)

Türkiye’nin SSCB tehdidi karşısında
güvenlik sorununu çözmek için NATO’ya
dâhil olmak istemesi

C)

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmak
istemesi

D)

Eskişehir Devlet Demir Yolları
Fabrikaları’nda Türk mühendis ve işçileri
tarafından 1961 yılında üretilen Türkiye’nin
ilk yerli otomobiline ne ad verilmiştir?

20.

CumhurA)
AnkaB)
KartalC)
DevrimD)
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SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 A
Laiklik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

1.

Laik devlette hukuk sistemi teokratik
esaslara dayandırılır.

A)

Laik devlette din ve devlet işleri birbirinden
ayrılır.

B)

Laik devlette kişilere inançlarından dolayı
baskı yapılmaz.

C)

Laik devlette kurumlar pozitif hukuk
kurallarına dayandırılır.

D)

Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin
mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

2.

HobbesA)
MachiavelliB)
MontesquieuC)
LockeD)

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan
biridir?

3.

Dilekçe hakkı A)
Özel hayatın gizliliğiB)
Eğitim ve öğrenim hakkıC)
Toplu iş sözleşmesi hakkıD)

Hukukun üstünlüğü kavramı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

4.

Yargı, hür ve bağımsızdır.A)
Devlet erkleri birbirlerinin alanına müdahale
eder.

B)

Bazı yasalar anayasadan üstündür.C)
Halkın belirli kesimi hukuk önünde eşittir.D)

Çoğulcu demokrasiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Hoşgörü ve farklılıklara saygıyı gerektirir.A)
Kültürel tekelciliği öngörür. B)
Tek tip toplum yaratma dayatmasına
karşıdır.

C)

Hiçbir inancı, felsefi görüşü ortadan
kaldırmaya çalışmaz.

D)

Aşağıdakilerden hangisi III. Kuşak haklardan
biri değildir?

6.

GelişmeA)
ÇevreB)
BarışC)
YaşamaD)

Yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal
açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel
kişiliğe sahip soyut varlığa ne ad verilir?

7.

HalkA)
ÜlkeB)
DevletC)
ToplulukD)

1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.A)
Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere
bırakılmıştır.

B)

Ekonomik ve sosyal haklara ayrıntılı biçimde
yer vermiştir.

C)

Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır.D)

Halkın seçmen olabilmesi için ırk, servet,
cinsiyet, yetenek gibi şartların aranmadığı oy
türüne ne ad verilir?

9.

SerbestA)
Kısıtlı B)
İhtiyariC)
Genel D)

Hukuk kurallarının, belli bir hukuk düzeni
içerisinde kişilere belli yönde davranmaya
izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili
kılmasına ne ad verilir?

10.

AdaletA)
HakB)
YaptırımC)
ÖdevD)
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A
Atatürk ilkelerinden devletçilik ilkesinin en
temel amaçlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

İhracatı yasaklamakA)
Özel sektörü tamamen red etmekB)
Türk halkını layık olduğu yaşam standardına
yükseltmek

C)

Dışa bağımlılığı artırmakD)

-------, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde
yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü,
gelenek ve görenek birliği olan insan
topluluğudur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi  doğru şekilde
tamamlar?

12.

MilletA)
ÖrgütB)
DevletC)
Turist  topluluğuD)

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

13.

Denetimli serbestlikA)
Sözleşme dışı denetimB)
Adli kontrolC)
Sözleşme içi denetimD)

Çağdaşlaşmayı devam ettirmek için bütün
Atatürk ilkelerinin yaşama geçirilmesi
aşağıdaki ilkelerden hangisi ile gerçekleşir?

14.

HalkçılıkA)
DevletçilikB)
LaiklikC)
İnkılapçılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil
toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından biri
değildir?

15.

Çevre kirliliğinin önlenmesiA)
İnsan hakları ihlallerinin önlenmesiB)
Savaş suçlularının yargılanmasıC)
Soykırımla mücadele etmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi’nin
organlarından biridir?

16.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi

A)

İnsan Hakları KomitesiB)
Parlamenterler MeclisiC)
İşkenceye Karşı KomiteD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil
toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından biri
değildir?

17.

Soykırımla mücadele etmesiA)
Seçim sonuçlarının değerlendirilmesiB)
Gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasıC)
Salgın hastalıkların ortadan kaldırılmasıD)

Türk halkını refah ve huzura kavuşturmayı,
çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmayı
amaçlayan ve bunları başarabilmek için aklı,
bilimi ve özgür düşünceyi kendine rehber
edinen düşünce sistemine ne ad verilir?

18.

AtatürkçülükA)
ReformB)
ÇağdaşlaşmaC)
İnkılapD)

Aşağıdakilerden hangisi ulusal düzeyde
faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden
biri değildir?

19.

Türkiye İnsan Hakları VakfıA)
Türk Demokrasi VakfıB)
MazlumderC)
Uluslararası PEN KulubüD)

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

20.

19 Mayıs 1919A)
23 Nisan 1920B)
29 Ekim 1923C)
3 Mart 1924D)
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SEÇMELİ EKONOMİ 2 A
Orta vadeli borçların süresiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

1.

1 - 3 ay vadelidir.A)
3 - 6 ay vadelidir.B)
6 - 9 ay vadelidir.C)
1 - 2 yıl vadelidir.D)

Ekonomik açıdan sermayenin tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Kuruluşun, mevcut alacakları toplamı ile
borçları arasındaki farktır.

A)

Bir kuruluşun aktifindeki dönen varlıklarla
duran varlıkların toplamıdır.

B)

Kuruluşun, faiz karşılığında bankalardan
aldığı kredi ile yine faiz karşılığında tahvil
satarak sağladığı borç kapitalidir.

C)

Önceden üretilmiş olan, üretimde kullanılan
üretim faktörlerinin bileşimidir.

D)

Aþaðýdakilerden hangisi öz sermaye
içerisinde yer almaz?

3.

Kuruluşun çalýþanlarýna olan borçlarıA)
Faaliyetlerin devamı süresinde kuruluþ
sahipleri tarafından getirilen para

B)

Kuruluþ aşamasında kuruluþ sahipleri
tarafından getirilen para

C)

Kâr üzerinden alınan yedek akçeD)

Aşağıdakilerden hangisi tasarrufa etki eden
objektif faktörlerden biri değildir?

4.

Kişilerin gelir düzeyiA)
Miras bırakmak isteğiB)
Kişilerin servetlerinin gelecekteki değeriC)
Faiz alma isteğiD)

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi sermayeyi
verir?

5.

(Mevcutlar+Dolaylı Vergiler)+KârA)
(Mevcutlar+Alacaklar)-BorçlarB)
(Mevcutlar-Ücretler)-BorçlarC)
(Mevcutlar-Borçlar)+KârD)

Aþaðýdakilerden hangisi sermayenin
oluþmasýndaki subjektif faktörlerden biridir?

6.

Vergi oranlarýnýn artmasýA)
Gelir düzeyiB)
Gelecekte olabilecek istenmeyen durumlara
karþý bir yedek gelir oluþturma isteði

C)

Ýnsanlarýn sahip olduklarý servetin
gelecekteki deðeri

D)

Aşağıdakilerden hangisi, İktisadi Devlet
kuruluşlarından biri değildir?

7.

Türkiye Denizcilik KurumuA)
TelekomB)
Makine ve Kimya Endüstrisi KurumuC)
Türkiye Kömür İşletmeleri KurumuD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimin (teşebbüs)
özelliklerinden biri değildir?

8.

Bir uygulama merkezi olmasıA)
Üretim faktörlerini kullanan bir ünite olmasıB)
Üretim faktörlerini sağlayan bir ünite olmasıC)
Üretim faktörlerinden yararlanarak mal ve
hizmet üreten bir ünite olması

D)

Aşağıdakilerden hangisi, şirket durumundaki
girişimlerden biri değildir?

9.

KooperatiflerA)
Kollektif şirketB)
Limited şirketC)
Anonim şirketD)

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün ekonomi
politikasının temel amaçlarından biri
değildir?

10.

Bütün toplumun refahını yükseltmekA)
Devlet yatırım harcamalarının, devlet
gelirleri toplamına denk olmasına dikkat
etmek

B)

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya bir bütün
olarak yaklaşmak

C)

Ekonomiye, dışarıdan yapılacak
müdahalelere karşı önlem almamak

D)

Sermayesinin %50'sinden fazlası iktisadi
devlet teşekküllerine veya kamu iktisadi
kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler
topluluğundan oluşan anonim şirketlere ne
ad verilir?

11.

İştirakA)
Kollektif şirketB)
Bağlı ortaklıkC)
Kamu tekeliD)

Þirket borçlarýndan dolayı bağlı ve bütün
varlýðýyla sorumlu olan ortaklar ile sadece
koyduðu sermaye kadar sorumluluk taþýyan
iki deðiþik ortak tipine sahip özel giriþim
türü aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Adi Komandit ÞirketA)
Anonim ÞirketB)
Kollektif ÞirketC)
HoldingD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi, girişimin sosyal
rollerinden biri değildir?

13.

Girişimin bulunduğu bölgenin ekonomik
gelişmesine katkıda bulunması

A)

Çalışanlara iş yaşamlarında gelişme fırsatı
vermesi

B)

Küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını
değerlendirerek ek gelir elde etmelerini
sağlaması

C)

Yeni üretim teknikleri yaratarak ekonominin
gelişmesini sağlaması

D)

Servet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

14.

Belirli bir anda kişinin hukuken tasarruf
edebildiği değerlerin bütününü gösterir.

A)

Statiktir.B)
Dinamiktir.C)
Kişinin aktifi ile pasifi arasındaki farkı
gösterir.

D)

Aşağıdaki kalemlerden hangisi milli gelir
hesaplanýþýnda negatif deðer alýr?

15.

HizmetlerA)
Vasýtalý (dolaylý) vergilerB)
SübvansiyonlarC)
SanayiD)

Bir işçinin çalışmasına karşılık aldığı para
miktarına ne ad verilir?

16.

Gerçek ücretA)
Reel ücretB)
Nominal ücretC)
Sosyal ücretD)

İnsanın emeği sonucunda elde ettiği gelire ne
ad verilir?

17.

Temelsiz gelirA)
Gerçek gelirB)
Milli gelirC)
Marjinal gelirD)

Aşağıdakilerden hangisi gelir olarak kabul
edilmez?

18.

RantA)
KârB)
FaizC)
MirasD)

Gayri Safi Milli Hasıla-Amortismanlar eşitliği
aşağıdakilerden hangisini verir?

19.

SübvansiyonlarıA)
Safi Milli HasılayıB)
Milli HasılayıC)
Gayri Safi Yurt İçi HasılayıD)

Genel olarak toprak sahiplerinin elde ettiği
kiraya ne ad verilir?

20.

ÜcretA)
FaizB)
ServetC)
RantD)
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SEÇMELİ KİMYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi aldehitlerin
bileşiğidir?

1.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi ester bileşiğidir?2.

A)

B)

C)

D)

4-bromo-3-etil-2-metilheptan bileşiğinin
formülü aşağıdakilerden hangisidir?

3.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi amino asit
bileşiğidir?

4.

A)

B)

C)

D)

Bileşiğindeki tersiyer (3°) karbon
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

1A)
2B)
3C)
4D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi aromatik bileşik
değildir?

6.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi eter bileşiğidir?7.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi cis-2-büten
bileşiğidir?

8.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi alkol
bileşiğidir?

9.

A)

B)

C)
D)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi alkil
halojenür bileşiğidir?

10.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi otomotiv
sanayisinde kullanılan polimerlerden biridir?

11.

Polimer kauçukA)
Polivinil klorür (PVC)B)
LateksC)
PolyesterD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi polietilen
bileşiğidir?

12.

A)

B)

C)

D)

Organik maddelerden çeşitli yollarla elde
edilen enerji aşağıdakilerden hangisidir?

13.

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

Aşağıdakilerden hangisi bordan enerji
üretiminin avantajlarından biri değildir?

14.

NaBO2 tekrar kullanılmasıyla NaBH4 elde
edilebilmesi

A)

NaBH4 ve NaBO2 çözeltilerinin yanıcı
olmaması

B)

Katalüzörün tekrar kullanıma uygun
olmaması

C)

Gerekli hidrojenin NaBH4 ve H2O dan ortak
elde edilmesi

D)

Fisyon tepkimelerinin gerçekleştiği güç
kaynaklarına ne ad verilir?

15.

Nükleer reaktörA)
Elektrik enerjisiB)
Jeotermal enerjiC)
Solar enerjiD)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi doğal
polimer değildir?

16.

SelülozA)
NişastaB)
ProteinC)
NaylonD)

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan biri
değildir?

17.

Doğal gazA)
Etil alkolB)
PetrolC)
KömürD)

Aşağıdakilerden hangisi nanoteknoloji ile
yapılabileceklerden biri değildir?

18.

Metallerden insan DNA’sı üretmekA)
Yeni roket ve uçak tasarlamakB)
Yanmaz ve leke tutmaz tekstil ürünleri
üretmek

C)

İnsan beyninin kapasitesini güçlendirmekD)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi giyim
endüstrisinde kullanılan polimerlerden
biridir?

19.

PolipropilenA)
PolietilenB)
OrlonC)
PolistirenD)

Ekolojik sisteme zarar vermeyen veya fosil
yakıtlara oranla daha az zarar veren çevre
dostu enerji kaynaklarına ne ad verilir?

20.

Elektrik enerjisiA)
Nükleer enerjiB)
Alternatif enerjiC)
Petrol enerjisiD)

2019 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0102-A

18 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ MATEMATİK 3 A

işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

A)

B)

C)

D)

işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

A)

B)

C)

D)

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

A)

B)

C)

D)

4.

A)

B)

C)

D)

işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

4A)
2B)
1C)
0D)

İlk terimi a1=  8    ve   ortak  farkı   d=5 olan
aritmetik bir dizinin 10. terimi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

29A)
32B)
37C)
39D)

Sonlu bir aritmetik dizide a3=16 ve a7+a15=42
olduğuna göre, a19 değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

25A)
26B)
27C)
28D)
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A

dizisinin sabit dizi olması için k
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

8.

4A)
2B)
4C)
6D)

9.

A)

B)

C)

D)

İlk terimi a1=11 ve ortak farkı d=3 olan bir
aritmetik dizinin genel terimi aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

2n+9A)
3n+8B)
3n5C)
4n+14D)

Ölçüsü 4730o olan açının esas ölçüsü
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

40°A)
50°B)
60°C)
70°D)

12.

A)

B)

C)

D)

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
13.

A)

B)

C)

D)

14.

A)

B)

C)

D)
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A

işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

A)

B)

C)

D)

A(4,2) noktasının B(x,y) noktasına göre
simetriği A (2,8)  olduğuna göre, x+y
toplamı kaçtır?

16.

2A)
2B)
4C)
8 D)

Analitik düzlemde P(1, 3) noktasının orijin
etrafında pozitif yönde 180o döndürülmesi ile
oluşan noktanın koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

(3, 1)A)
(1, 3)B)
(1, 3)C)
(3, 1)D)

A(6,5) noktasının B(3,4) noktasına göre
simetri dönüşümü altındaki görüntüsünün
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

18.

(3, 1)A)
(0, 3)B)
(1, 4)C)
(12, 3)D)

K(6,9) noktasının y=x doğrusuna göre
simetriği olan nokta aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

(9, 6)A)
(6, 9)B)
(6, 9)C)
(9, 6)D)

Analitik düzlemde A(1, 5) noktasının önce x
ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim, sonra
y ekseni boyunca negatif yönde 1 birim
ötelenmesi ile oluşan b noktasının
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

20.

(5,1)A)
(3,1)B)
(3,4)C)
(5,4)D)
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SEÇMELİ SANAT TARİHİ 2 A
Minarenin kürsü ile gövde arasındaki geçit
kısmına verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

ŞerefeA)
PabuçB)
KülahC)
AlemD)

Anadolu’daki en eski minyatürlü yazma eser
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

OtomataA)
Leyla ve MecnunB)
Materia MedicaC)
Kelile ve DimmeD)

Üzeri kubbe ile örtülü mezar yapılarına ne ad
verilir?

3.

Anıt mezarA)
CamiB)
PagodaC)
TürbeD)

Kök Türkler’de soylu kişilerin ve
hükümdarların mezarlarının yanına dikilen
insan figürü şeklindeki taş heykellere ne ad
verilir?

4.

YükmekA)
OrhunB)
BalbalC)
FreskD)

Minarede, müezzinin ezan okurken
dolaşabilmesi için yapılmış balkona verilen
ad aşağıdakilerden hangisidir?

5.

PetekA)
ŞerefeB)
KülahC)
AlemD)

Orhun Vadisi’nde 8. Yüzyılda dikilmiş olan
Orhun Anıtları’ndaki yazıyı 1893 yılında
çözmeyi başaran bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

İhsan YarşaterA)
Hadi MaksudiB)
Vladislav ArdzınbaC)
Wilhelm ThomsenD)

1569-1574 yılları arasında Mimar Sinan
tarafından inşa edilen ve kendisi tarafından
ustalık eseri olarak nitelendirilen camii
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

İstanbul Hamidiye CamiiA)
İstanbul Yeni CamiiB)
İstanbul Sultan Ahmet CamiiC)
Edirne Selimiye CamiiD)

Üzeri konik veya piramit çatıyla örtülü mezar
yapılarına ne ad verilir?

8.

PagodaA)
MescidB)
CamiC)
KümbetD)

Orta Asya’da kütük ve ahşap yığma tekniği ile
yapılmış bir mezar odasını gizlemek için
üzeri toprakla örtülmüş mezar yapılarına ne
ad verilir?

9.

Anıt mezarA)
DolmenB)
KurganC)
KümbetD)

Uygur Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

KarabalsagunA)
SemerkantB)
TaşkentC)
AstanaD)
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A
1544-1548 yılları arasında Mimar Sinan’ın
çıraklık dönemi eserim olarak tanımladığı,
Kanuni Sultan Süleyman’ın genç yaşta ölen
oğlu Şehzade Mehmet için yaptırılmış cami
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

İstanbul Süleymaniye CamiiA)
İstanbul Sultan Ahmet CamiiB)
İstanbul Yeni CamiiC)
İstanbul Şehzade CamiiD)

Kitap kenarlarını altın yaldız ile süsleme
sanatına ne ad verilir?

12.

TezhipA)
HatB)
TelkâriC)
SülüsD)

En önemli kısımları Melikşah zamanında
1072-1092 yılları arasında yapılan, 1121
yılındaki yangından sonra Sultan Sencer
tarafından 1157’de tekrar yaptırılan
Medrese-cami tipinin ve dört eyvanlı
camilerin ilk örneği olan cami
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Divriği Ulu CamiiA)
İsfahan Mescid-i CumasıB)
Malatya Ulu CamiiC)
Konya Alaeddin CamiiD)

Çiniyi Türk mimarisinde ilk kez
aşağıdakilerden hangisi uygulamıştır?

14.

UygurlarA)
GaznelilerB)
KarahanlılarC)
Gök TürklerD)

Günümüzde Özbekistan’da olan, Tuğla
malzemeden inşa edilmiş, ana giriş kapısı
oldukça yüksek tutulmuş, Karahanlı
döneminden kalan en eski türbe
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Arap Ata TürbesiA)
Kümbed-i SurkhB)
Ayşe Bibi TürbesiC)
Aslan Cazib TürbesiD)

14 ve 15. Yüzyıllarda İznik’te üretilen, kırmızı
hamurlu, sır altı tekniğinde, genellikle mavi,
mor, firuze ev yeşil renklerin ve bitkisel
geometrik motiflerin kullanıldığı Osmanlı
Seramik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Milet işi çinilerA)
Bağdat işi çinilerB)
Haliç işi çinilerC)
Şam işi çinilerD)

Kudüs’te Halife Abdülmelik tarafından
yaptırılan, sekizgen planlı olan Ömer Camii
adıyla da anılan camii aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Kordoba CamiiA)
Kubbet’-s SahraB)
Mescid-i AksaC)
Şam Emeviye CamiiD)

Mimaride yüzey kaplaması olarak kullanılan,
fırınlanmış, çeşitli motif ve renkteki sırlı,
pişmiş toprak malzemeye ne ad verilir?

18.

GraffitoA)
ÇiniB)
MinyatürC)
LüsterD)

Desenlerin bir kısmının sır altına, bir kısmının
sır üstüne uygulanıp fırınlandığı, Büyük
Selçuklular tarafından geliştirilen çini tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

KabartmaA)
LüsterB)
MinaiC)
Sırlı tuğlaD)

Kuzey Afrika’da ilk İslam şehri olan
Keyrevan’da Emeviler tarafından yaptırılan
cami aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Kuba MescidiA)
Emeviyye CamiiB)
Seydi Ukba CamiiC)
Mescid-i NebeviD)
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SEÇMELİ SOSYOLOJİ 2 A
Bir ülkenin ekonomik ve siyasi çıkarlarını
gerçekleştirmek için başka ülkelere
uyguladığı kültür politikasına ne ad verilir?

1.

Kültürel gecikmeA)
Kültürel asimilasyonB)
Kültür merkezciliğiC)
Kültür emperyalizmiD)

Günümüzde Paskal üçgeni olarak bilinen
denklemi Paskal’dan 400 yıl önce bulan
Türk-İslam düşünürü aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

MağribiA)
Gıyaseddin CemşidB)
İbnü’l NefisC)
BattaniD)

I. Kültürün genel unsurlarına katılma
II. Kültürün özel unsurlarına katılma
III. Seçenekler aracılığıyla kültüre katılma

Yukarıdakilerden hangileri kültüre katılma
şekillerindendir?

3.

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

Aşağıdakilerden hangisi kültür türlerinden
biri değildir?

4.

Ulusal kültürA)
Yöresel kültürB)
Kitlesel kültürC)
Bireysel kültürD)

Belirli bir toplumda ya da toplulukta yetişen
insanların öğrendikleri beceri, dil, inanç,
davranış ve alışkanlıklara ne ad verilir?

5.

KültürA)
UyumB)
İdeolojiC)
NormD)

Semerkant Rasathanesi’nin müdürlüğünü
yaptığı sırada Fatih Sultan Mehmet tarafından
Ayasofya Medresesinde görevlendirilen
bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Molla HüsrevA)
Ali KuşçuB)
Molla GüraniC)
Hacı Bayram VeliD)

------- Türk sosyolojisine en büyük katkılarından
biri “hars ve medeniyet” ya da “kültür ve uygarlık”
ayrımıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

Muzaffer Sencer'inA)
Prens Sabahattin'inB)
Ziya Gökalp'inC)
Hilmi Ziya Ülken'inD)

Bir kültürü yok etmenin en iyi yolu ------- ortadan
kaldırmaktır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

diliniA)
dininiB)
ekonomisiniC)
değerleriniD)

Sembollerden oluşan ve sembollere dayanan
kültür; maddi eşyanın, davranışların, düşünce ve
duyguların bir örgütlenmesidir.

Kültür ile ilgili yukarıdaki tanımı yapan bilim
insanı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A. ConteA)
W. WhiteB)
E. SapirC)
R. LintonD)

Aşağıdakilerden hangisi müze çalışmalarının
amaçlarından biri değildir?

10.

Geçmişe ait bilim yapıtlarını toplamak A)
Tarihi eserleri ve doğa nesnelerini toplamakB)
Geçmişe ait aile ve toplum hayatını
araştırmak

C)

Geçmişe ait kültür ve sanat yapıtlarını
toplamak

D)
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A
I. Anaerkil aile
II. Ataerkil aile
III. Demokratik aile

Yukarıdakilerden hangileri otoriteye göre aile
tiplerindendir?

11.

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

22.11.2001 kabul tarihli Türk Medeni
Kanunu’na göre kadın veya erkekler kaç
yaşını doldurmadan evlenemezler?

12.

On beşA)
On yediB)
On sekizC)
On dokuzD)

Bilgi ve becerilerin kuşaktan kuşağa
aktarılması ve bireyde istendik davranışların
yaratılmasına ne ad verilir?

13.

ÖğretimA)
ProgramlamaB)
EğitimC)
PlanlamaD)

Bir erkeğin aynı anda birden fazla kadınla
evlenmesine ne ad verilir?

14.

PolijiniA)
PoligamiB)
NeolokalC)
PatrilokalD)

Mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi ve
paranın satın alma gücünün düşmesi olayına
ne ad verilir?

15.

DeflasyonA)
EnflasyonB)
RevalüasyonC)
DevalüasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi demokrasi
modellerinden biri değildir?

16.

Doğrudan demokrasiA)
Temsili demokrasiB)
Tinsel demokrasiC)
Katılımcı demokrasiD)

-------, evlenmelerinde tıbbi bir sakınca
bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla
anlaşılmadıkça evlenemezler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

TutuklularA)
AskerlerB)
Kanser hastalarıC)
Akıl hastalarıD)

Aşağıdakilerden hangisi boşanma
sebeplerinden biri değildir?

18.

Aşırı tüketimA)
Hayata kast, pek kötü  veya  onur kırıcı
davranış

B)

TerkC)
Evlilik birliğinin sarsılmasıD)

Platon’a göre, zorbalık ve despotizme
dayanan kişi yönetimi aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

TeokrasiA)
TiranlıkB)
OligarşiC)
AristokrasiD)

Aşağıdakilerden hangisi Nihat Nurin’in
ailenin işlevlerini ele aldığı ve açıkladığı
bakış açılarından biridir?

20.

Bireysel ihtiyaçlarA)
Çevresel ihtiyaçlarB)
Tarihsel ihtiyaçlarC)
Siyasi ihtiyaçlarD)
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SEÇMELİ 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.

ZimmerA)
WohnortB)
AussichtC)
NaturenD)

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

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

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

Meine Mutter kocht -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

auf dem FlurA)
im KinderzimmerB)
im WohnzimmerC)
in der KücheD)

Was bedeutet das Gegenteil von “teuer“?

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

4.

billigA)
hochB)
kleinC)
altD)

Die Vase steht auf dem Tisch.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

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

6.

Ich habe KopfschmerzenA)
Ich nehme die Medikamente jeden MorgenB)
Ich habe BauchschmerzenC)
Mein Ohr tut wehD)

Wie lautet die Pluralform von "Das Ohr"?

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

7.

Die OhrA)
Die OhreB)
Die OhrenC)
Die OhrsD)
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A
Keine Angst haben.

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

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

8.

Hab keine Angst!A)
Habt keine Angst!B)
Haben Sie keine Angst!C)
Hat keine Angst!D)

Ich habe Halsschmerzen. Was kann ich
machen?

Welche Antwort lautet für die oben
angegebene Situation?

Yukarıda verilen duruma uygun cevap
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

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

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

AppetitA)
WocheB)
RezeptC)
FieberD)

Der blaue Anorak gefällt mir.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

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

12.

-en / -enA)
-es / -emB)
-e / -eC)
-em / -enD)

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)
Wie teuer ist diese Hose?B)
Wem gehört die Hose?C)
Welche Hose gefällt dir?D)
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A
An der Kasse, sie ist dort links.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

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

Das elegante Kleid ist -------.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

15.

teuerA)
günstigB)
stehtC)
schönD)

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

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

16.

ist sehr berühmtA)
jeden Tag schwimmen gehenB)
vieles unternehmenC)
frische Produkte kaufenD)

In Fethiye kann man Gleitschirmfliegen.

Wie lautet der obige Satz im Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Fethiye’de paraşüte bindim.A)
Fethiye’de yamaç paraşütü yapılabilir.B)
Fethiye yamaç paraşütüyle ünlüdür.C)
Fethiye’ye paraşüt için gelinir.D)

------- ist ein Verkehrsmittel.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

18.

Das FlugzeugA)
Die PostkarteB)
Der BusC)
Die StraßenbahnD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

JahreA)
KiloB)
GewitterC)
GradD)

Wie ist das Wetter heute?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun
doğru cevabı olamaz?

20.

Das Wetter ist heute toll.A)
Heute wird das Wetter sehr kalt.B)
Es gibt heute Gewitter.C)
Die Wassertemperatur ist 20 Grad.D)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 3 A
«Quand part le train?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

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

«Parce que je n’ai pas assez de temps.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Çünkü havalar değişmedi.A)
Çünkü yeterince vaktim yok. B)
Çünkü zamanla bitmeyecektir. C)
Çünkü hava yeterince sıcak değil. D)

Je vais ------- le médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

auA)
dansB)
àC)
chezD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

tuA)
vousB)
nousC)
jeD)

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

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

partirA)
partons B)
partentC)
partezD)

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

Choisissez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

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

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

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

OùA)
QuiB)
CombienC)
QuelD)

pas  / n'   /   le dessin  /  aime / ma fille .
   I         II              III              IV             V

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

8.

II / I / IV / III / VA)
III / II / IV / V / IB)
IV / I / II / III / VC)
V / II / IV / I / IIID)
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A
A :  Quand as-tu cours de musique?
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

Au lycéeA)
Au baccalauréatB)
LundiC)
A l’écoleD)

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?

10.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Il vient à l’école à -------. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

11.

avionA)
véloB)
métroC)
taxiD)

A :  Je peux vous poser une question?
B :  -------

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

Je vois tout!A)
En vérité! B)
Parce que je dessine. C)
Oui, pas de problème! D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

filleA)
frèreB)
mariC)
pèreD)

Où est-ce qu’ils vont -------?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

parlesA)
mangerB)
danséC)
allezD)

Aylin ------- 30 ans et elle est -------.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

as / grecqueA)
est / turcB)
est / grecC)
a / turqueD)

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.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

Quelle heure est-il MonsieurA)
Pourquoi Monsieur B)
Pour quand MonsieurC)
Pour qui MonsieurD)
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A
Notre directeur est très -------. Chaque matin, il
nous dit bonjour.

Complétez la phrase avec la proposition qui
convient.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

gentilA)
timideB)
travailleurC)
heureuseD)

A :  Quel est le synonyme de «profession»?
B :  -------.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

PharmacienA)
MétierB)
GardienC)
ProfesseurD)

En classe je lève la ------- pour parler.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

19.

brasA)
doigtB)
yeux C)
mainD)

Elle n’est pas grosse.

Choisissez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

minceA)
belleB)
sympathiqueC)
douceD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 3 A
A: How ------- does she do the shopping?
B: She does the shopping once a week.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

1.

sometimesA)
twiceB)
oftenC)
usuallyD)

The meeting ------- at 11.00 o'clock.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

startsA)
startB)
is startingC)
will startD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

3.

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

A: What do you think about John?
B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

4.

I think he is very hardworkingA)
He is from EnglandB)
No, I don'tC)
I think he may be at homeD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

is going to A)
willB)
areC)
is D)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

6.

rainedA)
will rainB)
rainsC)
is going to rainD)

Sally usually ------- coffee in the morning.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

drinkA)
doesn’tB)
drinksC)
areD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

8.

doA)
seeB)
attendC)
haveD)
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A
I ------- my grandmother twice last week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

visitedA)
visitB)
was visitingC)
will visitD)

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?

10.

is cooking A)
cooksB)
cookedC)
is going to cookD)

Karl didn’t use to like rock music, but he ------
now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

used to likeA)
didn’t use to likeB)
likesC)
doesn’t likeD)

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

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

to check in?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

12.

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

I used to play guitar, but I ------- any more.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

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

She hasn’t finished her report -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

yetA)
neverB)
forC)
justD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

afterA)
whileB)
whenC)
asD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

playA)
doB)
rideC)
watchD)
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A
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?

17.

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

Did you ------- live in a small house?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

wereA)
used toB)
beC)
use toD)

You didn’t go swimming yesterday, -------?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

has sheA)
did youB)
didn’t youC)
doesD)

While they ------- the bags, I cooked for them.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

is going to packA)
was packing B)
is packing C)
were packingD)
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SEÇMELİ ALMANCA 4 A
------- können wir Experimente durchführen.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

1.

Im MusikraumA)
Im ChemielaborB)
In der SchulkantineC)
Im SprachlaborD)

8 Euro pro Person.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Wie lange dauert die Führung?A)
Wie viel kostet der Eintrittspreis pro Person?B)
Wie lange ist die Bank geöffnet?C)
Wann gehst du ins Theater?D)

------- leitet die Schule.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

Die SchulleitungA)
In der MensaB)
Die BibliothekC)
Im MusikraumD)

Die Kinder ------- heute ein Museum.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

wartenA)
arbeitenB)
besuchenC)
liegenD)

Was kannst du in einer Stadt machen?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun
doğru cevabı olamaz?

5.

Ich kann historische Orte besuchen.A)
Ich kann regionale Köstlichkeiten
schmecken.

B)

Ich muss heute früh schlafen gehen.C)
Ich kann einkaufen gehen.D)

Was hast du auf dem Bauernmarkt gemacht?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

6.

Ich habe die Kühe gemolken.A)
Sie geht zu einer Party.B)
Er will Jura studieren.C)
Wir essen heute eine Pizza.D)

Ja, ich habe eine Katze.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Hast du ein Haustier?A)
Welche Tiere kennst du?B)
Magst du Hunde?C)
Würdest du gern ein Haustier haben?D)

Meine Mutter kocht ein Hähnchen.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

Yukarıdaki cümlenin di’ li geçmiş zaman
şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

8.

Meine Mutter hätte ein Hähnchen kochen
können.

A)

Meine Mutter wollte ein Hähnchen kochen.B)
Meine Mutter soll ein Hähchen kochen.C)
Meine Mutter hat ein Hähnchen gekocht.D)
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A
Wie begrüßt man sich in Italien?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

9.

Ahoj!A)
Servus!B)
Hallo!C)
Hola!D)

------- ist eine wichtige Pflicht für die Männer in
der Türkei.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

Die BegrüßungA)
Die EinschulungB)
Die WehrpflichtC)
Der HamamD)

A: Wohin gehst du Abends?
B: Ich gehe ins Café.
A:  -------
B: Ich gehe mit meinen Freunden.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

11.

Mit wem gehst du denn?A)
Wo warst du heute?B)
Wann gehst du in die Schule?C)
Wie gehst du nach Hause?D)

Der Zug fährt ------- den Marmara Tunnel.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

mitA)
entlangB)
durchC)
zwischenD)

Die Fahrt von Eskişehir nach Istanbul ------- fünf
Stunden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

umA)
nachB)
dauertC)
zurückD)

Was bedeutet das Wort “entlang” auf
Türkisch?

“entlang” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

daimaA)
sürekliB)
içermekC)
boyuncaD)

Was bedeutet das Wort “Das Gleis” auf
Türkisch?

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

15.

FayA)
BeyinB)
TarifeC)
RayD)

essen / trinken / frühstücken / schlafen

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

schlafenA)
frühstückenB)
essenC)
trinkenD)
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A
Welche Lebensmittel enthalten Eiweiß?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

In Obst und Gemüse sind viele Vitamine.A)
Fleisch, Fisch und Ei enthalten Eiweiß.B)
Man soll auch viel Wasser trinken.C)
Kohlenhydrate wie Brot und Kartoffeln sind
sehr wichtig.

D)

Unsere Tante hat ------- zum Abendessen
eingeladen.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

18.

michA)
sichB)
dichC)
unsD)

------- ist ein wichtiger Nahrungsmittel beim
Frühstück.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

19.

Das BrotA)
Die ErbsenB)
Der HonigC)
Das EiD)

Ich bin im August geboren.

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

20.

Wer hat heute Geburtstag?A)
Was machst du am Wochenende?B)
Wo feierst du deinen Geburtstag?C)
Wann bist du geboren?D)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 4 A
I. J’aime la cuisine française. 
II. C’est la meilleure cuisine du monde. 
III. Elle est très riche. 
IV. Le dîner se prend à 20 heures. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

1.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Quand tu arriveras, je -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

sortiraA)
sorsB)
sortiraiC)
sortezD)

Nous ------- au tennis.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

3.

faisonsA)
jouonsB)
regardonsC)
pratiquonsD)

Nous venons de -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

mangerA)
mange B)
mangeaitC)
mangesD)

Léa : C’est un bon film. On rit beaucoup! 
Paul : -------?
Léa : Oui, exactement!
Paul : Merci. 

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

5.

C’est un film d’horreur A)
C’est un film historiqueB)
C’est un film comiqueC)
C’est un film policierD)

Alexander Graham Bell a inventé le -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

écritureA)
radioB)
tonC)
téléphoneD)

Ce tableau est magnifique, ------- il coûte cher.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

maisA)
bientôt B)
assezC)
grâce àD)
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A

Il fait ------- à Antalya mais il ------- à Ankara.

Selon l'image ci-dessus trouvez les mots qui
conviennent.

Yukarıdaki resme göre, cümleyi doğru
şekilde tamamlayan sözcükleri bulunuz.

8.

froid / pleutA)
chaud / neigeB)
mauvais / mauvaisC)
beau / fait chaudD)

Nous sommes au printemps, mais bientôt ce
------- l'été.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

seraA)
seraiB)
serezC)
serasD)

Léa :  C’est ta maison? 
Paul :  -------
Léa :  Elle est belle. 
Paul :  Merci. 

Choisissez l’expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

Oui, c’est le tien. A)
Les nôtres!B)
C’est dramatique. C)
Oui, c’est la mienne. D)

Vous buvez ------- eau. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

duA)
de laB)
de l’C)
des D)

«İçecek olarak ne alırsınız?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Vous voulez de l’eau?A)
Et comme boisson? B)
Tu veux quelque chose?C)
Vous désirez autre chose? D)

Est-ce que tu as eu une ------- note?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

chaudA)
nouvellesB)
petitC)
mauvaiseD)

Le bébé dort, il ------- parler doucement.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

fautA)
vasB)
vientC)
doisD)
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A
«Bordeaux Fransa’nın güneybatısındadır.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Bordeaux se trouve dans le Nord de la
France. 

A)

Bordeaux est au Sud-Ouest de la France. B)
Bordeaux est une ville au Sud de la France. C)
Bordeaux se trouve au Nord-Ouest de la
France. 

D)

Je regarde un match ------- foot.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

auxA)
àB)
duC)
deD)

«Pierre pencereden ne görüyor?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

17.

Qui voit Pierre par la fenêtre?A)
Que voit Pierre par la fenêtre?B)
Quand Pierre regarde par la fenêtre? C)
Que dit Pierre par la fenêtre?D)

Cette télévision est à nous. C’est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

la tienneA)
le nôtreB)
la nôtreC)
le tienD)

Il gèle ------- Japon.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

19.

en A)
àB)
auC)
auxD)

Mireille : Tu téléphones à Marie?
Jacques : Oui, je ------- téléphone.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

20.

luiA)
àB)
enC)
laD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 4 A
My sister is responsible for --------the table.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

makingA)
doingB)
moppingC)
settingD)

A: -------?
B: We visit our relatives.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

2.

What kind of a festival is itA)
When is the festivalB)
What do you do during the festivalC)
Why do we celebrate the festivalD)

You shouldn’t eat much chocolate if you --------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

want to lose weightA)
want to save the worldB)
call meC)
set the tableD)

A: The room is very cold.
B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

4.

You should stay at homeA)
You should see the dentistB)
You should go on a dietC)
You should close the windowD)

The car is ------- by my brother.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

washedA)
washesB)
washC)
will washD)

The money ------- by her sister.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

paidA)
is paidB)
paysC)
payD)

A: Can I use mobile phone during the exam?
B: No, you -------. It is forbidden.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

7.

canA)
can’tB)
willC)
shouldD)

First, ------- the eggs into a small bowl.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

peelA)
crackB)
diceC)
cutD)
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A
If you ------- more time, you would spend more
time with your friends.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

will haveA)
haveB)
had C)
would haveD)

I would rather ------- salad.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

eatsA)
eatB)
eatingC)
to eatD)

If I ------- you, I would stay at home today.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

wereA)
amB)
will beC)
would beD)

The woman ------ wears a black hat is my mother.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

whoseA)
whenB)
who C)
which D)

I wish I ------- taller so that I could play basketball.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

areA)
amB)
wereC)
didD)

Ali is ------- basketball player in the team.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

goodA)
bestB)
the bestC)
betterD)

My father is ------- than my grandfather.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

tallerA)
tallB)
the tallestC)
tallestD)

The World Wide Web became available for
people.

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

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

SourceA)
ConfidentialB)
Whole C)
AccessibleD)
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A
Shop Assistant: Hello, Good morning! Can I help 

you?
Mike : Yes, I’m looking for a sweater.
Shop Assistant: -------?
Mike : I usually use Medium size.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

17.

How does it fitA)
Do you have a larger oneB)
Can I try it onC)
What size are youD)

Ayşe is ------- student in the class.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

the youngestA)
younger B)
most youngC)
the youngerD)

If Swan ------- hard, he would pass the exam.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

studyA)
would studyB)
will studyC)
studiedD)

I want to buy a camera ------ is not very
expensive.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

whoseA)
whichB)
whereC)
whenD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 A
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı
yanlış verilmiştir?

1.

münacât = yakarışA)
uz = iyi, güzelB)
soyru = ay yüzlüC)
dem = zaman, çağD)

Dünya edebiyatında ilk hamse sahibi sanatçı
kimdir?

2.

NizamiA)
NabiB)
AhmediC)
FuzuliD)

Aşağıdakilerden hangisi yazma
süreçlerinden biri olan planlamanın
bölümlerinden biri değildir?

3.

SonuçA)
GelişmeB)
GirişC)
SunumD)

Aşağıdakilerden hangisi batı etkisindeki Türk
Edebiyatı dönemlerinden biri değildir?

4.

Milli EdebiyatA)
Divan EdebiyatıB)
Cumhuriyet Dönemi EdebiyatıC)
Tanzimat EdebiyatıD)

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.A)
Dede Korkut’un kişiliği ile ilgili bilgilere yer
verilir.

B)

Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.C)
Nazım ve nesir iç içedir.D)

I. Anonim Halk Edebiyatı
II. Aşık Edebiyatı
III. Milli Edebiyat
IV. Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı

Yukarıdakilerden hangileri Türk Halk
Edebiyatını oluşturan geleneklerdendir?

6.

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

Dünya edebiyatında ilk hikâye örneği
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

DecameronA)
Küçük ŞeylerB)
MüsameretnameC)
Kıssadan HisseD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının
dönemlere ayrılmasındaki başlıca ölçütlerden
biri değildir?

8.

Dil değişimiA)
İklimsel değişimB)
Coğrafi değişimC)
Kültürel değişimD)

Türk Halk Hikâyelerinde, hikâyenin geçtiği
yer ve zaman, hikâyenin kahramanları ve
bunların ailelerinin tanıtıldığı, manzum ve
mensur cümlelerden oluşan halk hikâyesi
bölümüne ne ad verilir?

9.

FasılA)
EfsaneB)
Sonuç ve duaC)
DöşemeD)

 Konuşmayı planlanan sürede tamamlama
 Konuşmayı etkili bir şekilde sonlandırma
 Gerektiğinde özetlemeye başvurma
 Ciddi, ağırbaşlı ve inandırcı bir üslup

kullanma

Yukarıda özellikleri verilen "hazılıklı
konuşma" aşaması aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

SonuçA)
PlanlamaB)
SunumC)
HazırlıkD)

Nefsi kötü istek ve duygulardan arındırarak
Allah’a yaklaşma, kudret ve sıfatları ile Allah’ı
tanıma ve sevmeye dayalı dinî öğretiye ne ad
verilir?

11.

TasavvufA)
HadisB)
TeşhisC)
ÂkilD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası
Türk destanlarından biridir?

12.

Türeyiş DestanıA)
Cengizhan DestanıB)
Bozkurt DestanıC)
Oğuz Kağan DestanıD)

 “Yuğ” adı verilen törenlerde söylenen
şiirlerdir.

 Ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları
dile getirir.

 Halk edebiyatındaki karşılığı ağıttır.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

KoşukA)
TürküB)
ManiC)
SaguD)

Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan,
mutluluğun yollarını anlatan, devlet
yöneticilerine öğütler içeren, Türk
Edebiyatı’nın ilk mesnevisi aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Kutadgu BiligA)
Atabet’ül HakayıkB)
Divan-ı Lügat’it TürkC)
Divan-ı HikmetD)

Konularına göre, öğretici, öğüt verici
nitelikteki gazellere ne ad verilir?

15.

Âşıkâne GazelA)
Şahane GazelB)
Hakimane GazelC)
Rindere GazelD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz
sıfat vardır?

16.

Sınavlara girmeden önce sadece bir saat
çalışıyordu.

A)

Gün gelir bazı sevdiklerinizden nefret
edersiniz.

B)

O yollardan zamanında hepimiz geçtik.C)
Bu hatayı yapmasaydık bu durumda
olmazdık.

D)

Karadan
Yarım gider gemiyle
Ben giderim karadan
Ciğerim göz göz oldu
Görünmüyor karadan
Hak beni ayırmasın
Kaşı gözü karadan

Yukarıdaki mâninin türü aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Yarım mâniA)
Yedekli mâniB)
Düz mâniC)
Cinaslı mâniD)

Efsanelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

18.

Efsaneneler oluşurken mitolojik, tarihi, dini ,
hayali ve fantastik köklerden beslenir.

A)

Efsanelerdeki temel amaç toplumsal
değerleri yaşatmaktır.

B)

Anadolu kaynaklı efsanelerin hemen hemen
hepsi olağanüstü olayları yansıtır.

C)

Hayali hikaye ve söylence olarak da
adlandırılır.

D)

Destanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Mensur hikâyelerdir.A)
Zaman ve mekan kavramları belirgin
değildir.

B)

İlahi bakış açısı ile yazılırlar.C)
Epik şiirin ilk örnekleridir.D)

Bilinen ilk doğal destan aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

KalevalaA)
GılgamışB)
İgorC)
ŞehnameD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 A
Türk Edebiyatındaki ilk özel gazete
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Mukaddime-i Tercüman-ı AhvalA)
Tasvir-i EfkârB)
Tercüme-i ManzumeC)
Tercüman-ı AhvalD)

 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da
romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

 Pozitivist felsefenin edebiyata
uyarlanmasıyla oluşmuştur.

 Anlattılanlar duygulara değil, belgelere,
bilimsel verilere dayandırılmıştır.

 Yaşamı ön yargısız bir şekilde incelemeyi,
sanatı klasik ve romantik akımların
yapaylığından kurtarmak amaçlanmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen edebi akım
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

SürrealizmA)
RomantizmB)
RealizmC)
NatüralizmD)

Milli Edebiyat romanı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Sosyal konulardan çok bireysel konulara
yönelim artmıştır.

A)

Eserlerde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır.B)
Romanlarda "gözlem"e önem verilmiştir.C)
Teknik açıdan başarılı romanlar yazılmıştır.D)

Aşağıdakilerden hangisi ilgi cümlesidir?4.

Emek vermedin mi güzellik bekleme.A)
Derdini anlat ki sana yardımcı olabilelim.B)
Yaşlı kadın buraya kadar geldi, seni sordu.C)
Bize haber vermeden çıkıp gitti.D)

I. Kendilerine ait özel kıyafetleri vardır.
II. Omuzlarında bir mendil ve ellerinde bir

değneği aksesuar olarak kullanırlar.
III. Her şekle ve kılığa girerler.
IV. Çeşitli hayvan ve tabiat seslerini taklit ederler.

Meddahla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

5.

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

Orta oyunun oynandığı yuvarlak ya da oval
alana ne ad verilir?

6.

PalangaA)
HanB)
PerdeC)
TezgâhD)

Roman türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

7.

Roman, bir tür olarak karakteristik
özelliklerini romantizm ve realizm akımları
sayesinde kazanmıştır.

A)

Bugünkü romanı hatırlatan ilk eser
Dekameron’dur.

B)

Roman türünün yetkin örnekleri 12. yüzyılda
verilmiştir.

C)

Roman türünün ilk başarılı örneği Don
Kişot’tur.

D)

Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro
türlerinden biri değildir?

8.

DramA)
TrajediB)
KomediC)
Meddah D)

Aşağıdakilerden hangisi emir cümlesidir?9.

Kurs bittikten sonra sinemaya gidelim.A)
Sen de çalış ve para kazan artık.B)
Sorduğu sorulara cevap verseydin.C)
İşini zamanında yaparsan fırça yemezsin.D)

Halkın coşku ve duygularının bir arada dile
getirmelerine olanak vermesi, bireyleri bir
araya getirmesi, aralarındaki bağları
çoğaltma ve yakınlaştırması gibi özelliklere
sahip olan Geleneksel Türk Tiyatrosu türü
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Köy seyirlik oyunlarıA)
KuklaB)
KomediC)
DramD)

Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre bağlı
cümledir?

11.

Son kitabını Almanya’da bastırmış.A)
Onu bana beni ona şikayet etmekten
bıkmadı.

B)

Hem bütün yanlışları yapıyorsun hem de
haklı olduğunu düşünüyorsun.

C)

Evden sessizce çıktık, sokaklar karanlık ve
ıssızdı.

D)
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A
Bir olay ya da olgu üzerinde edinilen bilgiye
ne ad verilir?

12.

İletişimA)
MetinB)
DurumC)
HaberD)

Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma
işiyle uğraşan kuruluşa ne ad verilir?

13.

TirajA)
AjansB)
MuhabirC)
TekzipD)

“Anı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

14.

Anılar yazıldığı konu ile ilgili bir çeşit belge
niteliği taşır.

A)

Samimiyet ve dürüstlük bu türün
vazgeçilmez şartıdır.

B)

Anı içeriği yazarın mesleğine, huyuna ve
eğilimlerine göre çeşitlilik gösterir.

C)

Anı türünde yazar tam tarafsız bir tavır
takınmak zorundadır.

D)

Gezi yazılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

15.

Kurmaca bir metindir.A)
Gezilip görülen yerlerle ilgili edinilen
gözlemler vardır.

B)

Bilgiler yansıtılırken yazar hep ikinci
plandadır.

C)

Ayrıntılı tasvirlere yer verilir.D)

I. Yaşanmışı değil, yaşanmakta olanı anlatır.
II. Geçmiş birinci kişi ağzından verilir.
III. Yargı ve yorumlara kapalıdır.
IV. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olgular

anlatılır.

Anı türü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

16.

I ve IIA)
II ve IIIB)
II ve IVC)
III ve IVD)

5N1K kuralı “nasıl?” sorusu aşağıdakilerden
hangisine cevap verir?

17.

Süre ve süreç kavramlarının ne olduğunaA)
Yöntemin ne olduğunaB)
Konunun ne olduğunaC)
Amacın ne olduğunaD)

 Konuşma tekniğine dayanması
 Hızlı bir haber organı olması
 En ucuz haber organı olması

Yukarıda bazı özellikleri verilen medya organı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

RadyoA)
TelevizyonB)
GazeteC)
DergiD)

I. Gözlem, tespit ve değerlendirmeler edebi bir
dille aktarılır.

II. Gezip görülen yerlerde, gözlem yaparak bu
gözlemi okuyucunun zihninde
canlandırma amaçlanır.

III. Atasözlerinden, deyimlerden, rivayetlerden
yararlanılır.

IV. Odak noktası olaylar ve olay ile bağlantısı
olan kişilerdir.

Yukarıdakilerden hangileri “gezi” türünün
özelliklerindendir?

19.

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

Genel ağ haberciliği ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

20.

Haberle ilgili tüm dokümanlara bağlantı
verebilir.

A)

Kullanıcısı pasiftir, edilgendir.B)
Gazete ile televizyonun olumlu taraflarını
sentezlemiştir.

C)

Haberler anında kamuoyuna duyurulur.D)
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ALMANCA 1 A
Sie ------- aus der Türkei und ------- sehr gut
Deutsch.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

kommt / sprichtA)
kommst / sprichstB)
komme / sprecheC)
kam / sprechenD)

A: -------
B: Ich heiße Osman.
A: Freut mich!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

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

2.

Wie heißt du?A)
Wo wohst du?B)
Wer kommt mit?C)
Was machst du hier?D)

Ja, ich lebe jetzt in Ankara.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Studiert ihr jetzt in Ankara?A)
Wohnst du jetzt in Ankara?B)
Seit wann wohnst du in Antalya?C)
Möchtet ihr in Antalya studieren?D)

Woher kommen Sie?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

4.

Wir kommen aus Berlin.A)
Ich wohne in Eskişehir.B)
Ich lebe in Bursa.C)
Danke, es geht mir gut.D)

Sie ------- sehr gut Deutsch.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

baldA)
nochB)
nicht C)
sprichtD)

Das ist ------- Formular, das ist ------- Heft.

Welche Wört passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

einen / keinenA)
eine / keineB)
ein / keinC)
einer / keinerD)
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A
(I) Nilgün ist 17 Jahre alt. (II) Ihre
Lieblingslehrerin ist die Englischlehrerin. (III)
Heute hat sie Englisch, deshalb ist sie glücklich.
(IV) Er kann sehr gut singen.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

7.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Wie findest du Biologie?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun
doğru cevabı olamaz?

8.

Biologie finde ich wichtig.A)
Heute geht es mir schlecht.B)
Ja, ich finde es sehr langweilig.C)
Ich finde es total interessant.D)

Was bedeutet das Wort “streng” auf
Türkisch?

“streng” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

rahatA)
otoriterB)
sıkıcıC)
eğlenceliD)

schwimmen / singen / schlafen / tanzen

Welches Wort unterscheidet sich sinngemäß
von den anderen Wörtern?

Yukarıdaki sözcüklerden anlamsal olarak
farklı olan sözcük aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

10.

schwimmenA)
tanzenB)
schlafenC)
singenD)

Wie sieht dein Vater aus?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

11.

Er spielt gern Schach.A)
Er hat ein ovales Gesicht und eine große
Nase.

B)

Er sieht sehr jung aus.C)
Er hat kurze und schwarze Haare.D)

Die Mutter von meinem Bruder ist meine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

FreundinA)
TanteB)
GroßmutterC)
MutterD)

------- steuert das Flugzeug.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

Der PilotA)
Der BäckerB)
Der AutomechanikerC)
Der FriseurD)
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A
A: -------
B: Ja, ich habe einen Bruder und zwei

Geschwister.
A: Oh! Deine Familie ist groß.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

14.

Bist du Lehrerin?A)
Hast du Geschwister?B)
Wo lebt deine Familie?C)
Bist du ein Einzelkind?D)

Das Gegenteil von “lang” bedeutet -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

rundA)
kleinB)
kurzC)
schmalD)

Sabahları erken kalkmak zorundayım.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Ich soll früh in die Schule kommen.A)
Ich kann immer lange schlafen.B)
Ich darf nur sonntags lange schlafen.C)
Ich muss morgens früh aufstehen.D)

Um 13:30 Uhr.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Wann ist dein Fußballspiel?A)
Wie spät ist es?B)
Welche Tasche gehört dir?C)
Was machst du nach der Schule?D)

Hallo Jungs, wir treffen uns in zehn Minuten in
der Schule, aber ich muss noch Matthias -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

einfahrenA)
aufräumenB)
abholenC)
abschneidenD)

Einen / mit / Kräutertee / Ich / Zitrone / möchte

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?

19.

Zitrone ich möchte mit einen Kräutertee.A)
Ich möchte einen Kräutertee mit Zitrone.B)
Kräutertee ich möchte einen Zitrone mit.C)
Einen ich Kräutertee möchte mit Zitrone.D)

Was bedeutet das Wort “tane” auf Deutsch?

“tane” sözcüğünün Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Die FlascheA)
Das GlasB)
Das StückC)
Die DoseD)
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FRANSIZCA 1 A
A : -------?
B : C'est une télévision.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Qui est-ceA)
À quoi sert le couteauB)
Comment est la tableC)
Qu'est-ce que c'estD)

A :  À quelle heure tu viens? 
B :  -------

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

DemainA)
10 heuresB)
En étéC)
JeudiD)

A : ------- tu aimes le cinéma?
B : Oui, beaucoup.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

QuiA)
Quelqu'unB)
Est-ce queC)
QuelleD)

J’aime la couleur du soleil: j’aime le -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

4.

jauneA)
vertB)
violetC)
blancD)

«Gözleri mavi.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Il a les cheveux roux.A)
Il a les cheveux bleus.B)
Il a les yeux bleus.C)
Il a les yeux verts.D)

Nous nous appelons Maria et Léa. Nous sommes
-------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

6.

marocaine A)
françaisB)
turqueC)
portugaises D)

Il a les ------- frisés et une barbe.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

visageA)
cheveuxB)
lèvresC)
yeuxD)

Je suis ------- bonne santé.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

enA)
auB)
auxC)
àD)
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A
A :  Combien coûte la veste? 
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

Elle met du 36A)
Je fais du 38B)
35 euros C)
39 degrésD)

Qu’est-ce que c’est? 

Resimdeki nedir?

10.

C’est une radio. A)
C’est un film.B)
C’est une guitare. C)
C’est un téléphone.D)

A :  En quel mois sommes-nous?
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar? 

11.

Nous sommes en février A)
Nous sommes lundiB)
Il y a de la pluieC)
Il y des oragesD)

-  Tu ------- la petite fille?
-  Oui, je la vois. 

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

voitA)
voyonsB)
voyezC)
voisD)

J’ai une -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

piedA)
boucheB)
brasC)
visageD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

nousA)
jeB)
tuC)
vousD)
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A
Ayşe a les ------- blanches et les ------- noirs.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

dents / yeuxA)
yeux / dentsB)
nez / yeuxC)
dents / nezD)

- ------- as-tu?
- J’ai 10 ans. 

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

Où A)
Qui B)
Quel âgeC)
CommentD)

J’ai 39 degrés de -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

rhumeA)
fièvreB)
fatigueC)
mal de têteD)

frère   /   a   /   yeux   /   verts   /   les   /   mon  .
  I           II         III           IV           V          VI

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

18.

I / III / V / IV / II / VIA)
IV / I / V / II / VI / IIIB)
V / III / VI / IV / I / IIC)
VI / I / II / V / III / IVD)

«Tu m’attends?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Sen gider misin?A)
Beni bekler misin?B)
Bana gelir misin?C)
Sana gelir mi?D)

les  /  sont  /  en / enfants  /  colère  .
 I             II            III              IV                 V

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

20.

I / IV / II / III / VA)
II / V / IV / I / III  B)
IV / V / III / II / IC)
V / III / I / II / IVD)
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İNGİLİZCE 1 A
------- three hotels in the city.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

There areA)
Is thereB)
There isC)
There isn’tD)

Our teacher is ------- man in our school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

the tallestA)
tallB)
tallerC)
tallestD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

3.

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

I like ------- tea.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

drinkA)
drinkingB)
drinksC)
drankD)

A: ------- does Liam brush his teeth?
B: He always brushes his teeth.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

5.

WhyA)
WhereB)
WhatC)
How oftenD)

A: What are you doing in the kitchen?
B: I am ------- salad for dinner.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

6.

preparingA)
prepareB)
has preparedC)
preparedD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

7.

Is there A)
Are thereB)
There wasC)
There wereD)
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A
A: Have you got a computer?
B: No, I -------- got a computer.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

8.

haveA)
haven’tB)
hasC)
hasn’tD)

A: What is the time? 
B: ------- (06:45)

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

It is half past seven.A)
It is quarter past seven.B)
It is quarter to seven.C)
It is seven o’clockD)

I ------- got a cat. ------- name is Çakıl.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

have / ItA)
has / ItB)
have / ItsC)
has / ItsD)

A: What are you doing now?
B: I am ------- for my exam.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

11.

studiesA)
studyingB)
studyC)
studiedD)

She ------- got two sisters.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

haveA)
isB)
areC)
hasD)

The flowers are ------- the vase.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

toA)
forB)
inC)
atD)
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A
A: ------- is the yellow sofa?
B: The yellow sofa is behind the table.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

14.

WhyA)
WhatB)
WhoC)
WhereD)

------- can I get to the zoo?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

WhichA)
WhatB)
HowC)
WhereD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

Why don’tA)
Would you likeB)
What aboutC)
Let’sD)

A: What time is it?
B: It's -------  (09:20)

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

17.

It's twenty past nine.A)
It's twenty to ten.B)
It's twenty past ten.C)
It's twenty to nine.D)

A: Is it your book?
B: Yes, it is ------- book.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

18.

yourA)
myB)
herC)
hisD)

I prefer ------- vegetables to meat.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

eatA)
eatsB)
ateC)
eatingD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

is cleaning / watchesA)
clean / is watchingB)
cleans / is watchingC)
cleaned / watchingD)
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ALMANCA 8 A
Du ------- in deinen Profil weniger Bilder und
Videos einfügen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

solltestA)
sollB)
sollenC)
sollteD)

Die Gebrauchsanweisung / Der Staubsauger /
Die Spülmaschine / Der Backofen

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Die Gebrauchsanweisung A)
Der BackofenB)
Die Spülmaschine C)
Der Staubsauger D)

Ein Wissenschaftler hat die Spülmaschine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

erscheinenA)
erfundenB)
erratenC)
erledigenD)

Der Haartrockner, mit ------- wir unsere Haare
trocknen, ist ein praktisches Gerät.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

dieA)
dasB)
derC)
demD)

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

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

5.

der ganz gut backtA)
in dem man das Essen kocht.B)
mit dem kannst du deine Kleider bügelnC)
der sehr gut Staub saugtD)

Ich will ein Bügeleisen, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

der sehr gut kühltA)
der ganz gut backtB)
die auch gut trocknetC)
das sehr gut glättetD)

erleichtern / die / das / Arbeitsleben / Computer 

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

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

7.

Erleichtern die Arbeitsleben Computer das.A)
Das erleichtern Arbeitsleben die Computer.B)
Arbeitsleben das Computer die erleichtern.C)
Die Computer erleichtern das Arbeitsleben.D)
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A
Was bedeutet das Wort “wiegen” auf
Türkisch?

“wiegen” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

geçinmekA)
yüklemekB)
tartmakC)
işaretlemekD)

A: ------- Geräte verwendet deine Freundin?
B: Sie verwendet moderne Geräte.

Welches Wort passt in die Lücke im obigen
Dialog?

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

9.

WannA)
Was fürB)
WieC)
WozuD)

Ich brauche einen großen Karton. Wo kann ich
einen finden?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Gehen Sie zur Post, da gibt es verschiedene
Paketgrößen.

A)

Unsere Kinder wollen jeden Tag basteln.B)
Das Rathaus ist gegenüber der Schule.C)
Ich habe viele Geschenke in ganz großen
Paketen bekommen.

D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

FürA)
VonB)
BeimC)
AusD)

Ich habe ein Smartphone.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

Wie teuer ist dein Handy?A)
Was für ein Handy hast du?B)
Woher hast du dein Handy?C)
Wie lange hast du das Handy?D)

Ich schicke das Paket durch die Post.

Wie lautet der obige Satz in der Passivform?

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

Das Paket wird von mir durch die Post
geschickt.

A)

Die Post wird das Paket abschicken.B)
Das Paket wird morgen von ihm
abgeschickt.

C)

Das Paket ist abgeschickt.D)

Weshalb sparst du?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14.

Ich möchte mir eine Wohnung kaufen,
deshalb spare ich.

A)

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

B)

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

C)

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

D)
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A
Welches ist kein Zahlungsmittel?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

15.

Die KreditkarteA)
Das BargeldB)
Der KontoauszugC)
Die BankomatkarteD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

kostenlosA)
abhebenB)
gratisC)
kaufenD)

Was bedeutet das Wort “Die Geheimzahl” auf
Türkisch?

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

17.

GelirA)
Katkı B)
DeneyC)
ŞifreD)

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

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

Weil / hastA)
Als / hatteB)
Falls / hätteC)
Wenn / hättestD)

Ich gebe mein Geld für Computerzubehör aus.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Wo ist dein neuer Computer?A)
Wozu hast du einen Computer?B)
Wofür gibst du dein Geld aus?C)
Wann hast du deinen Computer gekauft?D)

------- ich reich wäre, ------- ich eine Weltreise
machen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

Weil / kannA)
Wem / könnenB)
Wenn / könnteC)
Wie / kannstD)
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FRANSIZCA 8 A
- -------?
- Elle est en Turquie. 

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

1.

Où se trouve ce muséeA)
Où est PierreB)
Où est la CappadoceC)
Où va LéaD)

Ali est né ------- 10 Octobre ------- 1991? 

Trouvez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcükleri bulunuz.

2.

à / dansA)
en / enB)
pour / leC)
le / enD)

Combien de personnes parlent français dans
-------?

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

3.

le mondeA)
mondialB)
mondialeC)
mondialementD)

Pauline est fatiguée ------- voyager. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

4.

auA)
deB)
àC)
enD)

La semaine dernière, les enfants ------- au cirque.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

sont allésA)
vontB)
irontC)
allerD)

A :  À quoi sert une cuillère?
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

A lireA)
A regarderB)
A manger C)
A parlerD)

Isabelle : -------?
Alain : Nous irons à la mer.
Isabelle : -------?
Alain : À Nice.

Choisissez les expressions qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

Vous allez où / QuandA)
Vous faites quoi cet été / OùB)
Vous aimez les vacances / Quelle villeC)
Vous nagez / OùD)

«Ağlayarak gittim.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Je suis partie en pleurant.A)
Je pars en pleurant.B)
Je viens en pleurant.C)
Je vais en pleurant.D)
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A
Je travaille en ------- de la musique.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

9.

écoutesA)
écouterB)
écoutentC)
écoutantD)

«Il a réussi grâce à sa mère.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Annesi yüzünden başardı. A)
Annesi sayesinde başardı.B)
Annesiyle çalışarak başardı. C)
Annesi için başarmak istedi.D)

Istanbul est situé ------- l’Europe et l’Asie. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

11.

dansA)
surB)
enC)
entreD)

Tu es ------- ou ------- la politique? 

Trouvez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcükleri bulunuz.

12.

pour / parA)
par / parB)
pour / contreC)
par / contreD)

Lequel est un accessoire de cuisine?

Aşağıdakilerden hangisi bir mutfak
gerecidir?

13.

Une couleurA)
Une casseroleB)
Un crayonC)
Un pullD)

A :  Quelle est la capitale de la Turquie?
B :  -------

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?  

14.

AnkaraA)
MersinB)
İstanbulC)
AntalyaD)

«Zaman zaman!»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Etre de son temps!A)
Le temps est mauvais! B)
De temps en temps! C)
Avoir du temps! D)

La pénicilline ------- par Flemming.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

16.

découvrirA)
découvreB)
a découvertC)
à été découverteD)
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A
Demain, Léa et Léo ------- les courses.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

feronsA)
ferontB)
prendraC)
irontD)

Les élèves font le devoir.

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

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

C’est un mouvement -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

19.

françaiseA)
oficielleB)
FranceC)
francophoneD)

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

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

20.

III / I / V / IV / II A)
III / IV / V / I / IIB)
V / III / I / IV / II  C)
V / IV / II / III / ID)
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İNGİLİZCE 8 A
Tom: Do you mind if I ------- the document

tomorrow?
Dave: No problem, go ahead.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

1.

sendingA)
to sendB)
sentC)
send D)

Jane: I was wondering if I could ------- you a big
favor.

Mary: Of course. What is that? 

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

2.

tellA)
askB)
sayC)
speakD)

Mia: If you could help me with the grocery
shopping, that ------- be really great.

Sara: No problem. Let’s go.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

3.

wouldA)
willB)
areC)
isD)

Ahmet: Would you mind ------- spinach for lunch
today?

Ayşe: Yeah, that’s fine. 

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

4.

to cookA)
cookB)
be cookingC)
cookingD)

------- I was cooking in the kitchen, my husband
called me. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

5.

WhenA)
WhileB)
BeforeC)
AfterD)

The reason ------- I came late is heavy traffic.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

6.

althoughA)
becauseB)
soC)
whyD)
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A
‘She studied hard and got a good mark in the
exam’ can be paraphrased as -------

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

7.

If she had studied hard, she wouldn’t get a
bad mark.

A)

She got a bad mark since she did not study
hard

B)

If she hadn’t studied hard, she wouldn’t
have got a good mark. 

C)

She got a bad mark even though she
studied hard. 

D)

I fell so badly, -------I had to go to the hospital.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

8.

becauseA)
afterB)
thereforeC)
furthermoreD)

People should try to cut down ------- consumption
in order to avoid tons of garbage.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

9.

withA)
onB)
toC)
atD)

Deforestation can be ------- at certain levels or
minimized. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

10.

keptA)
knownB)
givenC)
takenD)

Air pollution may ------- from low calorie coal use. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

11.

takeA)
comeB)
happenC)
stemD)

My grandfather devoted his life ------- his children.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

12.

withA)
onB)
toC)
inD)

I like my computer a lot ------- there are newer
and better models in the stores.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

13.

althoughA)
thereforeB)
in spite ofC)
howeverD)
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A
I get my woollen clothes dry- --------. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

cleaningA)
cleanedB)
to cleanC)
cleanedD)

The gadgets in our office often have ------- these
days so we should buy the new ones.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

15.

malfunctionsA)
errorsB)
breaksC)
mistakesD)

The door lock is out of order so I should get it
-------. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

16.

repairingA)
repairsB)
repairedC)
repairD)

If I hadn’t been so careless, I would not have
------- all my money. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

17.

be lostA)
loseB)
have lostC)
lostD)

You should ------- silent in the library.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

18.

speakA)
beB)
talkC)
sayD)

I wish I ------- at the seaside now. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

19.

wereA)
amB)
beC)
areD)

She injured her leg badly. She wishes she -------
more carefully on the street. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

20.

walkA)
to walkB)
had walkedC)
walkedD)
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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, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri 

uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz 

sayılır. 

4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların sınavları 

geçersiz sayılır. 

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem 

kullanmalısınız. 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 sınav görevlilerine 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, kopya vermek ya da kopya çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak, 

i) Kendisi yerine başka birini sınava sokmak veya başka bir adayın yerine sınava girmek, 

j) Talebi doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici desteği aldığı hâlde, bizzat sınav sorularını okumak 

ve/veya cevapları işaretlemek. 

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. 


