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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de
evrenin yaratılışı ile ilgili ayetlerden biridir?

1.

“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı
günde yaratan, sonra arşa istivâ eden;
geceyi, durmadan kendisini kovalayan
gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve
yıldızları emrine boyun eğmiş durumda
yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki yaratma da
buyurma da yalnız ona aittir. Âlemlerin rabbi
olan Allah yüceler yücesidir.”

A)

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı
alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı)
öğreten, (böylece) insana bilmediğini
bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.”

B)

“Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın
büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar.”

C)

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu
anlar.”

D)

İslam dininde inanılması gereken esasların
bütününe ve bunları konu edinen ilme ne ad
verilir?

2.

AkaidA)
İtikadB)
MüminC)
MüşrikD)

I.   Her dönemde yalan söylemek üzere bir araya 
     gelmesi imkânsız çok sayıda insan tarafından 
     nakledilmesi
II.  Nakledenlerin sayısında azalmanın olmaması
III. Uyku sırasında zihinde belirmesi
IV. Olayı veya haberi nakledenlerin görmüş veya 
     duymuş olması

Yukarıdakilerden hangileri bir haberin
mütevatir olmasının şartlarındandır?

3.

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

Allah’a (c.c.) ve Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ve
onun haber verdiği her şeye yürekten inanıp,
kabul ve tasdik eden kimseye ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

müşrik A)
münafıkB)
müslüman C)
mümin D)

İnsanın bilgi birikimi ve Arap diline hakimiyeti
ölçüsünde Kur’an-ı Kerim metninin içerdiği
manaları ortaya çıkarması ve yorumlamasına
------- denir.

Yukarıdaki cümledeki boşluğu
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

meal A)
hadisB)
açıklama C)
tefsir D)

Pozitivizm bilim anlayışının savunduğu
görüşe göre bilginin elde edilme yolu
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

GözlemA)
SezgiB)
DeneyC)
İlhamD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin
ahiret, ceza yani amellerin karşılığını verme
günü anlamına gelen ayetlerindendir?

7.

“Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has
kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na
kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı
vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru
dindir.” (Beyyine suresi, 5. ayet.)

A)

“De ki: Bana, dini Allah’a halis kılarak O’na
kulluk etmem emrolundu.” (Zümer suresi,
11. ayet.)

B)

“(İbrahim dedi ki:) Din (ceza) günü
hatalarımı bağışlayacağını umduğum da
O’dur.” (Şuara suresi, 82. ayet.)

C)

“Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği bir
dini getiren ortakları mı var? Eğer erteleme
sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm
verilirdi. Şüphesiz zalimlere can yakıcı bir
azap vardır.” (Şura suresi, 21. ayet.)

D)

-------,  insanın doğru karar vermesini sağlayan,
herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın
kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki
temizliği ve saflığını koruyan akla denir.

Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

Güzel ahlakA)
Selim akılB)
İnançC)
Hür iradeD)

“İslam beş esas üzerine kurulmuştur; Allah’tan
başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın
Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak,
zekât vermek, haccetmek ve ramazan orucunu
tutmak.” (Buhari, İman, 2.)

Yukarıdaki hadisi şerifte aşağıdaki
ibadetlerden hangisine yer verilmemiştir?

9.

Namaz kılmakA)
Hacca gitmekB)
Kurban kesmekC)
Oruç tutmakD)

İslam kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

10.

İslam, ilahi dinlerin ortak adıdır.A)
Allah (c.c.) katında hak din İslam’dır.B)
İslam, inananların isyan etmesidir.C)
İslam, Allah’a (c.c.) itaat etmektir.D)

Allah’ın (c.c.) aşağıdaki isimlerinden
hangisinin anlamını bilmek bir Müslümanı
yalan konuşmaktan ve kötü söz söylemekten
uzaklaştırır?

11.

HâlıkA)
SemȋB)
Hayy C)
Basȋr D)

“Ey Peygamber, kalpleri iman etmediği halde,
ağızlarıyla inandık diyenlerden ve Yahudilerden
küfür içinde konuşanlar seni üzmesin…” (Maide
suresi, 41. ayet.)

Yukarıdaki ayette imanla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine dikkat
çekilmektedir?

12.

Yahudilerin küfürbaz olduklarınaA)
Kalp ile iman etmenin gerekliliğineB)
İman için dil ile söylemenin yeterli olduğunaC)
İnsanın en güzel şekilde yaratıldığınaD)

“Ey oğullarım! Gidin de Yusuf’u ve kardeşini iyice
araştırın, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin
çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın
rahmetinden ümit kesmez.” (Yusuf suresi, 87.
ayet.) 

Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisine
dikkat çekilmiştir?

13.

İslam inanç esaslarının baskı ve zorlamayla
kabul edilemeyeceğine

A)

İslam inanç esaslarının kul ile Allah arasında
olduğuna

B)

Tevhid inancınaC)
Allah’ın (c.c.) rahmetinden ümit kesilmemesi
gerektiğine

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi salih amel olarak
zikredilen örneklerden biri değildir?

14.

İnsanlar arasında adaletle hüküm vermekA)
Bir öksüze ya da yetime kötü davranmakB)
Karşılaştığı mümin kardeşine tebessüm
etmek

C)

Bir öğrencinin masraflarını karşılamakD)

Şirk ve riyadan, bâtıl inançlardan, kötü
duygulardan, çıkar hesaplarından ve genel
manada gösteriş arzusundan kalbi
temizlemeyi, her türlü hayırlı faaliyete iyi
niyetle yönelmeyi ve her durumda yalnızca
Allah’ın rızasını gözetmeyi ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

İhlasA)
NiyetB)
MübahC)
MendupD)

• Yapılmasında  veya  yapılmamasında   sevap
       ve günah yoktur.
• Allah  (c.c.)  veya Resûlü’nün, mükellefi yapıp
      yapmamakta serbest bıraktığı fiillerdir.
• Helâl   ve   câiz   terimleriyle eş anlamlı olarak
      kullanılır.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki kavramlardan
hangisine aittir?

16.

Mübah A)
Mekruh B)
Sünnet C)
Mendup D)

Aşağıdakilerden hangisi irade kabiliyetini
yok ederek dini sorumluluğu ortadan
kaldırır?

17.

Akli melekeleri yerinde olmaA)
Ergenlik çağına girmiş olmaB)
Fakir olmaC)
Baygın olmaD)

Aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye
sağladığı faydalardan biri değildir?

18.

Namaz, kişiye mutluluk ve huzur verir.A)
Namaz insanı kötülüklere yönlendirir. B)
Namaz, müminin miracıdır.C)
Namaz, insana zamanı kullanmayı, planlı ve
programlı bir hayat sürdürmeyi sağlar.

D)

Aşağıdakilerden hangisi farzı ayn olan
ibadetlerdendir?

19.

Bayram namazı A)
SadakaB)
Kurban C)
Hac D)

Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın
ibadet sayılması için gerekli değildir?

20.

Menfaat için yapılmasıA)
İnanılarak yapılmasıB)
Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için
yapılması

C)

Samimiyetle yapılmasıD)
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FİZİK 3 A
I. Dünya'nın manyetik alanından yön bulmak

için yararlanılır.
II. Manyetik alan çizgilerinin yönü güney

kutbundan kuzey kutbuna doğrudur.
III. Pusula ibresinin renkli ucu daima kuzey

kutbunu gösterir.

Dünya’nın manyetik alanı ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri yanlıştır?

1.

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

Basınç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

2.

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

B)

Basınç uygulanan yüzeyin alanına bağlı
değildir.

C)

Basınç birim yüzeye uygulanan dik kuvvete
eşittir. 

D)

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

3.

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

Pascal prensibi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

4.

Sıvılar, basıncı ve basınç kuvvetini aynen
iletirler.

A)

Kapalı kaplarda bulunan sıvılar için
geçerlidir.

B)

Sıvılardaki basınç büyüklüğü değiştirilerek
yön ve doğrultusu değiştirilir.

C)

Basıncın etkidiği yüzeyin büyüklüğü basınç
kuvvetinden bağımsızdır.

D)

Elektriksel direncin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Elektronların çekirdekten uzaklıklarıdır.A)
Depolanan yüklerin ani boşalmasıdır.B)
Elektron yörüngeleri arası uzaklıktır.C)
Elektrik yüklerinin karşılaştığı zorluktur.D)

Sıvıya atılan cismin ağırlığı, sıvı tarafından
cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşit ise
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

6.

Askıda kalma A)
YüzmeB)
BatmaC)
ParçalanmaD)

Dirençlerin uç uca eklenerek akımın tek bir
yoldan gitmesini sağlayan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

KondansatörA)
Seri bağlı devreB)
VoltmetreC)
Eşdeğer direnç devresiD)

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

8.

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

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

9.

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

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

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

maddelerdir.

Manyetik madde türleri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri yanlıştır?

10.

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

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

11.

PiezoelektrikA)
ManyetoelektrikB)
FerroelektrikC)
FotoelektrikD)

Uzun süre su altında kalan dalgıçların
kanındaki havanın, basınç nedeniyle
çözülmesi ve dalgıcın kısa sürede yüzeye
çıkması aşamasında, çözünen havadan
ayrılan azot gazı kabarcıklarının akciğere
zarar vermesi olayı aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle tanımlanır?

12.

Yüksek gerilim yemeA)
Kan basıncı azalışıB)
Sıvı basıncı almaC)
Vurgun yemeD)

Dünyanın coğrafi kuzey-güney doğrultusu ile
bir pusula iğnesinin gösterdiği kuzey-güney
doğrultusu arasında oluşan açıya ne ad
verilir?

13.

Sapma açısıA)
İtme açısıB)
Dik açıC)
Kırılma açısıD)

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

14.

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

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

15.

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

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

Akım şiddeti ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

16.

Yalnız IIA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)
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A
I.   Kabın şekli
II.  Sıvı miktarı
III. Kabın yüksekliği

Yukarıdakilerden hangileri sıvı basıncını
etkileyen  unsurlardandır?

17.

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

Farklı çaplarda bölgeleri olan bir boruda
akan sıvının sürati ile basıncın ters orantılı
olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Ohm YasasıA)
Torricelli PrensibiB)
Coulomb KanunuC)
Bernoulli İlkesiD)

Sıvı iletkenlerde elektrik akımını
aşağıdakilerden hangisi sağlar?

19.

ProtonlarA)
NötronlarB)
İyonlarC)
ElektronlarD)

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

20.

PY  PZ  PXA)

PX  PZ  PYB)

PX  PZ  PYC)

PY  PZ  PXD)
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MATEMATİK 4 A
Kökleri ve  olan ikinci

dereceden bir bilinmeyenli denklem
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

A)

B)

C)

D)

 denkleminin çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

{8,0}A)
{0,8}B)
{2,4}C)
{0,4}D)

 denkleminin kökleri 

olduğuna göre,  kaçtır?

3.

77A)
36B)
68C)
85D)

       karmaşık        sayısı       için 

toplamı   kaçtır?

4.

3A)
1B)
0C)
5D)

 denkleminin
köklerinden biri 4 olduğuna göre, m sayısı
kaçtır?

5.

3A)
5B)
6C)
7D)

 karmaşık sayısının eşleniği 
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A)

B)

C)

D)

İç açılarının ölçüleri toplamı  olan bir
çokgenin kenar sayısı kaçtır?

7.

11A)
13B)
14C)
15D)

Kenar sayısı 10 olan bir düzgün çokgenin bir
dış açısının ölçüsü kaç derecedir?

8.

52A)
48B)
40C)
36D)
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A

Yukarıdaki ABCD dörtgeninde B, E, F
noktaları doğrusal, AE ve BF sırasıyla

açılarının açıortayı;

  kaç derecedir?

9.

120A)
130B)
140C)
150D)

Yukarıdaki ABCD  karesinde BE=3 cm, 
AE olduğuna göre, ABCD
karesinin alanı kaç cm2’dir?

10.

128A)
136B)
144C)
186D)

Yukarıdaki şekilde ABCD bir kare, 
AE=FC=18 cm   ve karenin çevresi
112 cm olduğuna göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm2’dir?

11.

492A)
504B)
512C)
524D)

Yukarıdaki   ABCD   deltoidinde,   [AC]  [BD],
AE=20 cm, BE=12 cm ve CD=15 cm
olduğuna göre,  ABCD deltoidinin alanı kaç
cm2’dir?

12.

286A)
324B)
348C)
354D)
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A

Yukarıdaki ABCD  yamuğunda [DC]//[AB],
[AC] ve [BD] köşegen  [EF] orta taban, 
KL=8 cm ve AB=28 cm olduğuna göre, 
EF kaç cm’dir?

13.

14A)
16B)
18C)
20D)

Ayrıt uzunlukları 6 cm, 20 cm ve 30 cm olan
dikdörtgenler prizmasının tüm yüzey alanı
kaç cm2’dir?

14.

1640A)
1800B)
1960C)
2200D)

Yukarıdaki düzgün dört yüzlüde
AB=AT=12 cm olduğuna göre, bu dört
yüzlünün tüm yüzey alanı kaç cm2’dir?

15.

A)

B)

C)

D)

Tüm yüzey alanı  olan yukarıdaki
düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç cm3’tür?

16.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki üçgen dik prizmada [AB]  [AC],
AB=9 cm,  AC=12 cm ve  CE=20 cm
olduğuna göre, bu prizmanın tüm yüzey alanı
kaç cm2’dir?

17.

608A)
720B)
828C)
840D)
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A
Ayrıt uzunlukları 8 cm, 15 cm ve 24 cm olan
dikdörtgenler prizması şeklindeki bir
kutunun hacmi kaç cm3’tür?

18.

2420A)
2880B)
3200C)
3640D)

Yukarıdaki üçgen dik prizmada [AB]  [AC],
AB=12 cm,  AC=16 cm ve  CE=30 cm
olduğuna göre, bu prizmanın hacmi kaç
cm3’tür?

19.

2.540A)
2.600B)
2.880C)
2.900D)

Tüm yüzey alanı 864 cm2 olan bir küpün
hacmi kaç cm3’tür?

20.

880A)
1.246B)
1.500C)
1.728D)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi hava yollarının
daralmasına sebep olan kronik bir
iltihaplanmadır?

1.

Verem A)
AstımB)
ZatürreC)
Akciğer kanseriD)

Aşağıdakilerden hangisi adet döngüsünde
mitoz bölünme aracılığıyla kalınlığı artan dişi
üreme sistemi elemanıdır?

2.

OvaryumA)
EndometriyumB)
Fallop tüpleriC)
ServiksD)

Aşağıdakilerden hangisi embriyonun
metabolik atıklarının depo edildiği yerdir?

3.

AllantoyisA)
Vitellus kesesiB)
KoriyonC)
ZigotD)

Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinde
demirin bağlandığı molekülü ifade eder?

4.

BazA)
PentozB)
PürinC)
HemD)

Aşağıdakilerden hangisi gırtlak kapağına
verilen addır?

5.

Bronş A)
EpiglottisB)
PleuraC)
AlveolD)

Böbreklerin geçici olarak işlevini
kaybetmesine ne ad verilir?

6.

Kronik böbrek yetmezliğiA)
PiyelonefritB)
SistitC)
Akut böbrek yetmezliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi embriyonun
gelişimi sırasında meydana gelen olaylarda
en son sırada yer alır?

7.

GastrulasyonA)
SegmentasyonB)
Farklılaşma C)
OrganogenezD)

Aşağıdakilerden hangisi nefronların
bulunduğu böbrek kısmıdır?

8.

MedullaA)
KorteksB)
HavuzcukC)
Malpighi tüpleriD)

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemini
oluşturan organlarden biri değildir?

9.

GırtlakA)
YutakB)
DilC)
AkciğerlerD)

Embriyonun gelişiminin ilk 2-4 haftasında
besinlerini aldığı yer aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

EndometriumA)
Fallop tüpleriB)
PlasentaC)
OvaryumD)
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A
Kalıtsal maddeleri aktaran erkek ve dişi
üreme hücrelerine ne ad verilir?

11.

OositA)
NefronB)
NöronC)
GametD)

Aşağıdaki terimlerden hangisi canlı
vücudundaki her türlü değişikliğe karşı
mevcut dengenin korunmasını ifade eder?

12.

AnemiA)
AsetilasyonB)
HomeostaziC)
SistitD)

Yumurta hücresinin fallop tüpünde sperm ile
birleşmesine ne ad verilir?

13.

DöllenmeA)
MensturasyonB)
YumurtaC)
FedbackD)

Aşağıdakilerden hangisi komünitelerin
içerdiği farklı tür sayılarını tanımlamaktadır?

14.

EkotonA)
RekabetB)
PopülasyonC)
Tür çeşitliliği D)

Ceviz ağacının salgıladığı juglon
maddesinden dolayı kendisinin
etkilenmemesi fakat diğer bitkilerin ceviz
ağacının altında üreyememeleri durumu
hangi simbiyotik ilişkiye örnektir?

15.

Amensalizm A)
Parazitizm  B)
KommensalizmC)
MutualizmD)

Aşağıdakilerden hangisi bir habitatın
bozulma olmadan ihtiyaçlarını
karşılayabildiği maksimum birey sayısını
tanımlayan terimdir?

16.

Taşıma kapasitesi A)
Büyüme kapasitesiB)
EkotonC)
KlimaksD)

Kömünitelerin birbirileri ile kesişim
bölgelerine ne ad verilir?

17.

MutualizmA)
NişB)
EkotonC)
RekabetD)

Kullandıkları besin kaynaklarına göre
çürükçül canlılara ne ad verilir?

18.

OmnivorA)
SaprofitB)
HerbivorC)
KarnivorD)

Aşağıdakilerden hangisi bir parazitizm
örneğidir?

19.

Timsah-KuşA)
Mantar-AlgB)
İnsan-TenyaC)
Anemon-Palyaço balığıD)

Aşağıdakilerden hangisi CO2'nin kandaki
taşınma şekilleri arasında yer almaz?

20.

Çözünmüş olarakA)
Karbominohemoglobin şeklindeB)
Kristal şeklinde C)
Bikarbonat şeklindeD)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 3 A
DNA'nın eşlenerek bir kopyasını
oluşturmasına ne ad verilir?

1.

PolimerazA)
TranskripsiyonB)
ReplikasyonC)
TranslasyonD)

DNA'nın eşlenmesi sırasında hata
oluşmasıyla genlerin değişikliğe uğramasına
ne ad verilir?

2.

AplikasyonA)
OksidasyonB)
RotasyonC)
MutasyonD)

I. Işık enerjisi kullanılır.
II. Gece gündüz gerçekleşebilir.
III. Sadece prokaryat canlılar tarafından

gerçekleştirilir.

Kemosentez ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?

3.

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

Fotosentez sonucu üretilen organik
besinlerin yapısında depolanan kimyasal bağ
enerjisi ne tür  bir enerjidir?

4.

Potansiyel enerjiA)
Kinetik enerjiB)
Naturel enerjiC)
Sonsuz enerjiD)

Bitki hücrelerinin granalarında yer alan
klorofil pigmentleri ile ışık enerjisini
kimyasal enerjiye dönüştüren organel
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

StromaA)
KloroplastB)
FotonC)
KarotenoitD)

Bir hücreden çoğaltılan ve genetik yapısı
tamamen aynı olan hücrelere  ne ad verilir?

6.

KarakterA)
AlelB)
KlonC)
GenD)

Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon
sonucu üretilen gıda maddelerinden biri
değildir?

7.

Şalgam suyuA)
BozaB)
KefirC)
ÇikolataD)

İnsanları insan yapan, genetik bilgileri
kodlayan maddeler aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

ÇözeltilerA)
BazlarB)
AsitlerC)
KarışımlarD)

Klorofil taşıyan canlıların ışık enerjisini
kullanarak inorganik maddelerden organik
madde sentezlemesine ne ad verilir?

9.

DefosforilasyonA)
KemosentezB)
FotosentezC)
FotolizD)

Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından
kullanılan fotosentetik ürünlerden biri
değildir?

10.

PolyesterA)
PamukB)
SelülozC)
Doğal bitkisel liflerD)
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A
Nükleik asitlerin diğer adı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Ayrıştırıcı moleküllerA)
Yönetici moleküllerB)
Kararsız moleküllerC)
Çözücü moleküllerD)

Çoğunlukla farklı bir türden gen aktarımıyla
belirli özellikleri değiştirilmiş canlılara ne ad
verilir?

12.

Klon organizmaA)
Model organizmaB)
Genom haritası çıkarılmış organizmaC)
Genetiği değiştirilmiş organizmaD)

Canlılarda gerçekleşen tüm metabolik olayları
denetleyen, genetik özelliklerin kuşaktan
kuşağa aktarılmasını sağlayan ve canlıları
birbirlerinden farklı kılan organik moleküllere
ne ad verilir?

13.

Fosforik asitlerA)
Karbonik asitlerB)
Nükleik asitlerC)
Hidroklorik asitlerD)

Aşağıdakilerden hangisi fermentasyonun
sahip olduğu işlevlerden biri değildir?

14.

Üretilen gıdaların besin değerini düşürmeA)
Bağışıklığı güçlendirmeB)
Zararlı mikroorganizmaları öldürmeC)
Besinleri korumaD)

Aşağıdakilerden hangisi nükleik asitleri
oluşturan atomların ait olduğu elementlerden
biri değildir?

15.

CA)
KB)
HC)
ND)

Parazit, bakteri, virüs ve tümörlere karşı
vücudumuzda üretilen bağışıklık
moleküllerine ne ad verilir?

16.

PlazmitA)
PoliploidiB)
RekombinantC)
İnterferonD)

Organizmaların ve bileşenlerinin faydalı
ürünler elde etmek için kullanıldığı
uygulamaların tümüne ne ad verilir?

17.

BiyoteknolojiA)
FarmakolojiB)
EkolojiC)
NanoteknolojiD)

DNA'da belirli bir özelliği ifade etmeye
yarayan, belirli bir çeşit proteini kodlayan ve
bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan
anlamlı şifrelere ne ad verilir?

18.

NükleinA)
GenB)
PolizomC)
OrjinD)

Kanser, omurilik zedelenmeleri, alzheimer ve
parkinson gibi hastalıkların tedavileri için
umut olarak görülen hücreler
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Embriyonik kök hücrelerA)
Laboratuvar ortamında üretilen klon hücrelerB)
Sağlıklı üreme hücreleriC)
Yapay organ için üretilen hücrelerD)

Işığın elektromanyetik denilen bir enerji şekli
olup, yüksek hızla hareket eden ve enerji
taşıyan taneciklerine ne ad verilir?

20.

FotolizA)
PigmentB)
FosforilasyonC)
FotonD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 3 A
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı
(BTE) nerede üretilen doğal gazı Türkiye'ye
taşımaktadır? 

1.

ErmenistanA)
IrakB)
İranC)
AzerbaycanD)

İnsan kaynaklı iklim değişiminin olumsuz
etkilerinin önlenmesi ve sera gazı salınımının
düşürülmesini teklif eden ilk uluslararası
anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 

2.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi (1992)

A)

Kyoto Protokolü (1997)B)
Doha İklim Konferansı Düzenlemeleri  
(2012)

C)

Paris İklim Anlaşması (2016)D)

Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında demir yolu
yapımına büyük önem verilirken ve 1940'lara
kadar demiryolu yapımı hızla ilerlerken
1950'lerden itibaren demiryolu yapımı
yavaşlamıştır.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   

3.

Demiryolunun çevreci bir yol olmadığının
düşünülmesi

A)

Marshall yardımı ile karayolu yapımına
öncelik verilmesi 

B)

Demiryolunun diğer ulaşım seçenkelerine
göre güvensiz olduğunun kabul edilmesi

C)

Şehirlerde yerleşik nüfusun demiryolu
yapımına devam edilmesini istememesi

D)

Şekilsel bölgelerin ölçüm ve
sınıflandırmasının yer şekilleri, toprak ve
iklim gibi konulara göre belirlendiği
bölgelere ne ad verilir?

4.

İşlevsel istatistik bölgeleriA)
İşlevsel yönetim bölgeleriB)
Doğal şekilsel bölgelerC)
Beşeri şekilsel bölgelerD)

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşmelerde
gözlenen sosyal ve ekonomik özelliklerden
biri değildir?

5.

Mesleki uzmanlaşma vardır.A)
Sosyal dayanışma daha güçlüdür.B)
Eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetleri
yetersizdir.

C)

İmece usulü yaygındır.D)

Anadolu’dan geçen İpek Yolu ve Baharat Yolu
gibi önemli tarihi yolların önemini
yitirmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Doğuya giden yeni yolların keşfiA)
Dünyanın yuvarlak olduğunun keşfi B)
Doğu ticaret mallarının önemini yitirmesiC)
Osmanlı İmparatorluğu'nun sanayileşmesiD)

Atmosferin bileşiminde %78 ile ilk sırada yer
alan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

7.

OksijenA)
ArgonB)
NeonC)
AzotD)

Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin
altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun bir
süre devam etmesine ne ad verilir? 

8.

Buz fırtınasıA)
MeltemB)
Soğuk hava dalgasıC)
BoranD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de coğrafi
işaret kapsamına alınmış ürünlerden biridir?

9.

Afyon patatesiA)
Zonguldak taş kömürü B)
Damal bebeğiC)
Muğla tarhanasıD)

Daha önce nüfusu çok yoğun olmayan ve köy
statüsü taşıyan, 1940 yılında Raman Dağı'nda
petrol bulunması ile önce bucak, sonra
belediye, 1957'de ilçe ve 1990 yılında il
statüsü kazanan ve yaşanan işçi göçü ile
nüfusu hızla artan il aşağıdakilerden
hangisidir?   

10.

ÇorumA)
BitlisB)
BartınC)
BatmanD)

Turist sayısı bakımından 2016 yılında ilk on
ülkeden biri olmasına karşın turizm gelirleri
düşük olduğu için gelirler sıralamasında ilk
on içerisinde yer alamayan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

TürkiyeA)
ABDB)
FransaC)
TaylandD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi çölleşmenin
nedenlerinden biri değildir?

12.

Aşırı otlatmaA)
Su kaynaklarının korunmasıB)
Bitki örtüsünün tahrip edilmesiC)
İklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklıkD)

Hayata geçirildiğinde, şehirsel hava
kirliliğini ortadan kaldıracak olan “yüzen
deniz anası” projesi aşağıdaki ülkelerden
hangisine aittir?

13.

ÇinA)
JaponyaB)
İngiltereC)
FransaD)

Yaylacılık turizm faaliyetlerini geliştirmek
aşağıdaki bölgesel kalkınma projelerinden
hangisinin temel amaçları arasında yer alır?

14.

Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)A)
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)B)
Konya Ovası Projesi (KOP)C)
Doğu Anadolu Projesi (DAP)D)

Aşağıdakilerden hangisi yaklaşmakta olan
tsunaminin ilk belirtisidir?

15.

Dalgaların sıklaşmasıA)
Deniz suyunun ısınmasıB)
Suyun sahillerden hızlıca geri çekilmesiC)
Fırtına oluşmasıD)

Yağış düzeni iklimlere göre farklılık gösterir.
Buna göre dünyada yağışın en fazla olduğu
yerler aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Yüksek basınç şartlarının yaşandığı tropikal
çöller

A)

Moritanya ve Nijer gibi 7 ülkenin içinde yer
aldığı Sahel bölgesi

B)

Kutup bölgeleriC)
Muson ikliminin, ekvatoral ve okyanusal
iklimin görüldüğü yerler 

D)

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki serbest
bölgelerin kuruluş amaçlarından biridir?

17.

İthalat odaklı üretim ve yatırımları
desteklemek 

A)

İşletmeleri ihracata yönlendirmekB)
İthalatı ihracat karşısında korumakC)
Ülkeye yapılacak yabancı yatırımı
sınırlandırmak

D)

TÜİK verilerine göre (2016) Türkiye'de deniz
ürünleri üretiminin dağılışında %40,7 ile ilk
sırada yer alan bölge aşağıdakilerden
hangisidir? 

18.

AkdenizA)
Ege DeniziB)
Doğu KaradenizC)
Batı Karadeniz D)

Aşağıdakilerden hangisi ulaşım üzerinde
etkili olan beşeri faktörlerden biridir?

19.

Yeryüzü şekilleri A)
Ekonomik faaliyetlerB)
Coğrafi konumC)
İklimD)

Alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa
olayları ekstrem doğa olayları olarak tanımlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekstrem
bir doğa olayıdır?

20.

MeltemA)
NemB)
GöçC)
BoranD)
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SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 A
Aşağıdakilerden hangisi kısıtlı oy türlerinden
biri değildir?

1.

Cinsiyete bağlı oyA)
Irka dayalı oyB)
Ayırımcı  oyC)
Yeteneğe bağlı oyD)

Aşağıdakilerden hangisi demokratik siyasal
sistemin temel ilkelerinden biri değildir?

2.

Demokrasi insan aklına inancı esas alır.A)
Demokrasi belli bir zümrenin egemenliğine
dayanır.

B)

Demokraside kuvvetler ayrımı esastır.C)
Demokrasi temsil esasına dayanır.D)

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin yönetim
biçiminin demokrasi olarak
adlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan ilke ve
kurumlardan biri değildir?

3.

HilafetA)
Hukukun üstünlüğüB)
SeçimlerC)
ÇoğulculukD)

Belli bir ülkede belli bir dönemde
uygulanmakta olan değil fakat uygulanması
gereken, yani sosyal gereksinimleri hak ve
adaletle karşılayacağı, hakkaniyete uygun
düşeceği düşünülen hukuka ne ad verilir?

4.

YaptırımA)
Pozitif hukukB)
Doğal hukukC)
AdaletD)

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin
işlevlerinden biri değildir?

5.

Halk ile iktidar arasında aracılık yapmakA)
İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmekB)
Seçimler için aday göstermekC)
Halkı ülke sorunlarından uzak tutmakD)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet
anlayışının gereklerinden biri değildir?

6.

Ekonomik büyüme ve kalkınmaA)
Sosyal güvenlikB)
Gelir adaleti ve eşitlikC)
Sermayenin devlet tekelinde olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi pozitif hukukun
kaynaklarından biri değildir?

7.

YönetmeliklerA)
SözleşmelerB)
AnayasaC)
Mahkeme kararlarıD)

-------, kilisenin oluşturduğu yozlaşmayı ortadan
kaldırmak  için uğraşmış ve tanrı ile kul arasına 
kimsenin giremeyeceğini savunmuştur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

PetrarcaA)
T. MorusB)
CopernicC)
M. LutterD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti
devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan
biridir?

9.

Kuvvetler birliğiA)
Hukukun üstünlüğüB)
Egemenliğin belirli bir zümreye ait olmasıC)
Federal devlet yapısıD)

Aşağıdakilerden hangisi katılma haklarından
biridir?

10.

Dinlenme hakkıA)
Sendika kurma hakkıB)
Ailenin korunmasıC)
Dilekçe hakkıD)

Aşağıdakilerden hangisi Milletler
Cemiyeti’nin kuruluş amaçlarından biri
değildir?

11.

Gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu
uluslararası ilişkiler sürdürmek

A)

Savaş dönemleri için birtakım kriterler
belirlemek

B)

Uluslar arasında işbirliğini geliştirmekC)
Örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde
adaleti korumak

D)
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A
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, üye
devletlerin daimi temsilcilerinden oluşan,
mahkeme kararlarının uygulanmasını izlemek
ve rapor hazırlamakla görevli organı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Hür Seçimler BürosuA)
Bakanlar KomitesiB)
Delegeler KomitesiC)
Çatışma Önleme MerkeziD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil
toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından biri
değildir?

13.

İnsan hakları ihlallerinin önlenmesiA)
Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmasıB)
Hızlı nüfus artışını önlemesiC)
Savaş suçlularının yargılanmasıD)

Laiklik ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Tek bir dine inanışı öngörür.A)
Laik olmayan bir devlet sisteminin insan
hakları ihlallerine yol açması kaçınılmazdır.

B)

Düşünce ve kanaat özgürlüğüne dayanır.C)
Çağdaş demokrasi için bir ön koşuldur.D)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğu
dönemde özel teşebbüsün ülke için gerekli
olan atılımları başaramamış olması nedeniyle
Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini
uygulamaya koymuştur?

15.

MilliyetçilikA)
CumhuriyetçilikB)
DevletçilikC)
HalkçılıkD)

1961'de Londra'da kurulan,  örgüt düşünce
suçlularının ve siyasi tutukların serbest
bırakılması için uğraşan   uluslararası
ölçekteki sivil toplum kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Uluslararası Kızılhaç KomitesiA)
Uluslararası Af ÖrgütüB)
Uluslararası PEN KulübüC)
Uluslararası Hukuk KomitesiD)

Saltanatın kaldırıldığı tarih aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

1 Kasım 1922A)
29 Ekim 1923B)
3 Mart 1924C)
5 Şubat 1937D)

Cumhuriyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

18.

Yönetim sadece bir zümreye aittir.A)
Halk egemenliğinin yönetime yansıması için
katılımcı bir demokrasinin de sağlanması
gerekir.

B)

Cumhuriyet yönetimi insan haklarına,
adalete ve eşitliğe önem verir.

C)

Cumhuriyet bir yönetim biçimidir.D)

Uluslararası koruma mekanizmalarının
işletilmesinde, bir antlaşmaya taraf olmayan
fakat antlaşmayı hazırlayan uluslararası
organizasyona üye olan devletler için
uygulanan denetim aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Adli kontrolA)
MüeyyideB)
Sözleşme dışı denetimC)
Sözleşme içi denetimD)

İnsanların olayları, gerçeküstü birtakım
olgularla açıklamaya çalıştıkları evre
aşağıdakilerden hangisidir? 

20.

Metafizik A)
PozitifB)
Teolojik C)
SorgulayıcıD)
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SEÇMELİ FİZİK 2 A
Sarım sayısı n ve gerilim V olmak üzere,
yükseltici transformatör için aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

1.

A)

B)

C)

D)

Bir transformatörde primer sarım sayısı 800
ve sekonder sarım sayısı 200’dür. Giriş
voltajının değeri 100 V ise çıkış voltajı kaç
V’tur?

2.

25A)
50B)
200C)
400D)

Yukarıdaki yük-potansiyel grafiğine göre, 

 ve  yüklerinin biriktiği sığa değerleri
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur? 

3.

A)

B)

C)

D)

Levha alanı A ve levhalar arası uzaklığı d olan
bir sığacın sığası C’dir. Levha alanı yarıya
indirilir ve levhalar arası uzaklık 4 katına
çıkarılırsa, yeni sığa kaç C olur?

4.

1/8A)
1/2B)
2C)
4D)

I. Birbirine diktir.
II. Yük miktarı ile çizgi yoğunluğu ters orantılıdır.
III. Yönü pozitif yükten negatif yüke doğrudur.

Yukarıdakilerden hangileri Elektrik Alan
Çizgilerinin özellikleri arasındadır?

5.

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

Yukarıdaki şekilde üzerinde 2.000 sarım
bulunan akım makarasının uzunluğu 200
cm’dir. Akım değeri 4A olduğuna göre, akım
makarasının merkez eksenindeki manyetik
alan şiddeti kaç Tesla’dır? (  = 3, )

6.

A)

B)

C)

D)
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A

Yukarıdaki şekilde 0,6 kg kütleli 
yüklü iletken küre, düşeyle 37o açı yapacak
şekilde  yönü sağdan sola doğru olan düzgün
bir elektrik  alan   içinde asılı durumda
dengededir. Sistemdeki elektrik alan şiddeti
kaç N/C’dur? (tan37o = 0,75;  g = 10 )

7.

730A)
794B)
820C)
900D)

Yukarıdaki şekilde KL iletken çubuğu, sayfa
düzleminden dışarı doğru, şiddeti B = 10T
olan manyetik alan çizgileri içinde 2 m/sn
hızla hareket ettiriliyor. R direncinden geçen
indüksiyon akımı kaç amper olur?

8.

2A)
3B)
4C)
5D)

0,2 kg  kütleye   sahip, 2 C değerinde zıt
yüklü   iki   yük düzgün bir   elektrik alanında
şekildeki gibi dengede durmaktadır. Sağa
doğru olan elektrik   alanı   kaç N/C’tur?
(cos60° = 0,5; sin60° = 0,86; g = 10 m/s2; 1 C
= 10–6 C)

9.

0,915 x 105A)
1,83 x 106B)
7,32 x 106C)
9,15 x 106D)

Direnci 500  , indüktansı 100 mH ve sığası
10F olan seri bağlı bir RLC devresi,
değişken frekanslı bir kaynak ile
beslenmektedir. Devrenin rezonans frekansı
kaç Hz'dir?

10.

50A)
98B)
116C)
159D)

Bir elektron, m/s hızla, 2 T’lık düzgün
bir manyetik alana dik olarak girdiğinde
elektron üzerine etki edecek kuvvetin
büyüklüğü kaç N’dur?

11.

A)

B)

C)

D)
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A

Yukarıdaki şekilde üzerinden 3A’lik akım
geçen tel, A noktasını merkez alarak 30 cm
yarıçaplı yarım halka şeklinde kıvrılmıştır. A
noktasında oluşan manyetik   alan  şiddeti  
kaç   Tesla'dır? 

12.

A)

B)

C)

D)

Şekildeki 16 V’luk bir güç kaynağı ile
bağlanmış paralel iletken levhalar arasındaki
2 g kütleli  C’luk bir yük serbest
bırakılıyor. Bu yük negatif plakaya kaç m/s
hızla çarpar?

13.

48A)
24B)
16C)
8D)

Şekilde birbirine paralel ve aralarında 40 cm
mesafe bulunan iki iletken X ve Y telleri
bulunmaktadır. X teli yukarı yönde 2 A akım
taşımaktadır. A noktasında oluşan manyetik
alanın sıfır olduğu bilindiğine göre, Y
telinden geçen akımın büyüklüğü ve yönü
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

1/2 A, aşağıA)
2/3 A, yukarıB)
6 A, yukarıC)
6 A, aşağıD)

Yukarıdaki şekilde verilen yüklü iletken ve
paralel levhalar, 120 volt’luk bir üretece
bağlanmıştır. CA noktaları arasındaki
potansiyel farkın, DB noktaları arasındaki
potansiyel farka oranı kaçtır? 

15.

1,2A)
2B)
2,8C)
3,4D)
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A

Şekildeki iletken ve birbirine paralel olan
plakalar arasına 12 V’luk bir üreteç
bağlandığı zaman A, B, C ve D noktalarındaki
elektrik alan şiddetleri arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

EA > EB = EC > EDA)
EA > EB > EC > EDB)
EA < EB = EC < EDC)
EA = EB = EC = EDD)

I. Levhaların yüzey alanı ile ters orantılıdır.
II. Levhalar arası yalıtkan maddenin cinsine

bağlıdır.
III. Levhalar arası uzaklık ile doğru orantılıdır.

Sığacın sığası ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur? 

17.

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

Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları 5 m olan
eşkenar üçgenin iki köşesine;  C

 ve C yükleri yerleştirilmiştir.
Eşkenar üçgenin üçüncü köşesinde bulunan
A noktasındaki toplam potansiyel enerji kaç
volt’tur?

18.

A)

B)

C)

D)

Üzerinde 3000 sarım bulunan şekildeki akım
makarasının uzunluğu 50 cm’dir. Makaranın
merkez ekseninde 40 mT manyetik alan
şiddeti oluşuyorsa, devreden geçen akım kaç
A’dir?( = 3 alınız.)

19.

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

Şekildeki yük sistemine göre A noktasının
elektrik potansiyeli kaç V’tur?

20.

–18 x 104A)
0B)
18 x 104C)
36 x 104D)
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SEÇMELİ İŞLETME 2 A
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları
yönetimi  kavramının konularından biridir?

1.

İklimsel değişimA)
Ücret yönetimiB)
İşletmenin kârlılığıC)
Stok devir hızıD)

Üretim sürecindeki hataların ortaya
konularak bunlarla ilgili düzeltici faaliyetlerin
yapılmasına ne ad verilir?

2.

İşlemA)
ÇıktıB)
KontrolC)
Geri bildirimD)

Parakendecilerin ürünün satışı yanında bilgi
ve satış sonrası destek gibi hizmetleri
sunması aşağıdakilerden hangisine yarar
sağlar?

3.

TüketiciA)
ÜreticiB)
ToptancıC)
YöneticiD)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın
özelliklerinden biri değildir?

4.

Planlama ve uygulama süreci olmasıA)
Fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtımı
içermesi

B)

Mübadele işlemi olmasıC)
Denetime yönelik olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan dağıtım
şartlarından biri değildir?

5.

Üretimle tüketim noktalarındaki mesafenin
kısa olması

A)

Üretim tüketim hızının farklı olmasıB)
Malın yeterince standartlaşmış olmasıC)
Tüketici ya da müşterilerin belirli
merkezlerde toplanmış olması

D)

Stoklar belli bir düzeye düştüğünde önceden
belirlenmiş düzeyde sipariş edildiği ve
stokların sürekli sayımının yapıldığı stok
kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Sabit sipariş süresiA)
Stoksuz malzeme yönetimiB)
Sabit sipariş miktarı C)
Gözle kontrol yöntemiD)

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın
işletmeye sağladığı faydalardan biri değildir?

7.

İşletme kaynaklarını etkin ve verimli
kullanılmasını sağlaması

A)

Lider yetişmesini sağlamasıB)
İşletmenin bölümleri arasında
koordinasyonu sağlaması

C)

Etkin bir denetime olanak sağlamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
personel seçimi yaparken kullandığı
yöntemlerden biridir?

8.

AhilikA)
Ar-GeB)
MülâkatC)
OryantasyonD)

İşletme ile çalışan arasında belirsiz süreli iş
sözleşmesi yapılmış ve işletme çalışanına
sözleşmeyi feshedeceğine dair fesih
bildirimi yapmadan sözleşmeyi feshedecek
ise bu durumda ödenen ücrete ne ad verilir?

9.

İhbar ücretiA)
Asıl ücretB)
Kıdem tazminatıC)
Teşvik primiD)

Bilgi edinmeye dayalı, bilgi temelli ve
bilimsel birikimin kaynağı olan araştırmalara
ne ad verilir?

10.

Planın denetimiA)
Temel araştırmalarB)
Uygulamalı araştırmalarC)
Kalite kontrolD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde çevre
ile ilgili yaşanan sorunlardan biri değildir?

11.

Geri dönüşümün artmasıA)
Bitki ve hayvan türlerinin yok olmasıB)
Manyetik kirlilik C)
İklim değişikliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir
mamulün kalitesini oluşturan ve mamulün
kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerden
biri değildir?

12.

Proje ve tasarım kalitesiA)
Ham madde kalitesiB)
Kampanya kalitesiC)
Kontrol kalitesiD)

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan
gerçek kişiye ne ad verilir?

13.

İşçiA)
ÜcretliB)
MemurC)
İşverenD)

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez doğal
kaynaklardan biridir?

14.

Güneş enerjisiA)
Tarımsal topraklarB)
PetrolC)
Rüzgar enerjisiD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
faaliyetlerini sürdürürken çevrenin
korunmasına yönelik alması gereken
tedbirlerden biri değildir?

15.

Tüm çalışanları çevre sorumluluk bilincini
artırmalıdır.

A)

Doğal kaynakların etkili ve verimli
kullanılmasını sağlayan teknolojileri
kullanmalıdır.

B)

Atıkların geri dönüşümünü sağlamalıdır.C)
Üretimde tamamen yenilenemez kaynaklar
kullanmalıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi işletme
çalışanlarının ücretlerini belirlerken dikkate
alınan unsurlardan biri değildir?

16.

Ücretlendirme konusunda objektif olunmasıA)
Ücretlendirme konusunda cinsiyet, dil, din
ırk ve benzeri sebeplerle  ayrım
yapılmaması

B)

Müşteri taleplerinin göz önüne alınmasıC)
İşletmenin ücret politikasının esnek olmasıD)

Belirli bir faaliyetin, o faaliyetle ilgili
bulunanların ve özellikle ekonominin yararına
olarak yapılabilmesi için tüm tarafların katkı
ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu
kuralları uygulama işlemine ne ad verilir?

17.

OryantasyonA)
MotivasyonB)
KoordinasyonC)
StandardizasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi standartlaşmanın
tüketiciye sağladığı yararlardan biri değildir?

18.

Malları karşılaştırma imkânı sağlar.A)
El sanatlarını geliştirir.B)
Ucuzluğa yol açar.C)
Alıcıların kalite yönünden aldanmalarını
önler.

D)

Çalışanın herhangi bir sebepten dolayı
işletmeden ayrılması durumunda işletme
tarafından ödenmesi zorunlu tazminata ne ad
verilir?

19.

Manevi tazminatA)
Ek ücretB)
Asıl ücretC)
Kıdem tazminatıD)

Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya
üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile
ödenen tutara ne ad verilir?

20.

ÜcretA)
KomisyonB)
KârC)
İskontoD)
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SEÇMELİ KİMYA 2 A
25 °C’de sulu çözeltilerde Ksu için aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

1.

pH+pOH=7A)
Bazik çözelti için; pH<7, pOH<7 ve pH<pOHB)
Asidik çözelti için; pH<7, pOH<7 ve
pH>pOH

C)

Nötral çözelti için; pH=7, pOH=7 ve pH=pOHD)

Kovalent bağ yapan iki atomun çekirdekleri
arasındaki uzaklığa ne ad verilir?

2.

Bağ oluşumuA)
Kimyasal bağB)
Bağ uzunluğuC)
Bağ enerjisiD)

Etil alkolün yanma tepkimesinde tepkimeye
girenlerin standart oluşum entalpileri toplamı
-555,20 kJ ve oluşan ürünlerin standart
oluşum entalpileri toplamı -1358,06 kJ
olduğuna göre yanma tepkimesinin entalpi
değişimi kaç kJ'dür?

3.

-1913,26A)
-802,86B)
802,86C)
1913,26D)

 tepkimesi

için denge sabiti eşitliği aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi daha hızlı
gerçekleşir?

5.

A)

B)

C)

D)

tepkimesi 200 °C’de

bir tankın içerisinde gerçekleştiriliyor.
Denge anında her bir bileşiğin kısmi basıncı
2 atmosfer olduğuna göre Kp kaç
atmosferdir?

6.

0,5A)
1B)
2C)
3D)

Dışarıdan ısı (enerji) alarak gerçekleşen
tepkimelere ne ad verilir?

7.

EkzotermikA)
PotansiyelB)
EndotermikC)
EntalpiD)
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A

Karbondioksit elde edilmesine ait yukarıdaki
potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği
için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

8.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki potansiyel enerji-tepkime
koordinatı grafiği ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

Tepkime endotermiktir.A)
Tepkime entalpisi 130 kJ’dürB)
Tepkime ekzotermiktir.C)
Tepkime oluşurken 70 kj gerekir.D)

Aşağıda pH değerlerinden hangisi en
asidiktir? 

10.

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

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi homojen faz
tepkimesidir?

11.

A)

B)

C)

D)

 denge

tepkimesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

12.

Dengedeki NH3 (g) derişimi artırılırsa, denge
sola kayar.

A)

Dengedeki tepkimenin sıcaklığı azaltılırsa,
denge sağa kayar.

B)

Dengedeki N2 (g) derişimi artırılırsa, denge
sağa kayar.

C)

Dengedeki tepkimenin sıcaklığı artırılırsa,
denge sağa kayar.

D)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi tampon
çözeltidir?

13.

CH3COONa/CH3COOHA)
NH3/H2SO4B)
HCl/NaOHC)
NaCl/KClD)

Sabit basınç altında gerçekleşen bir
tepkimede alınan ya da verilen ısı miktarına
ne ad verilir?

14.

EndotermikA)
EkzotermikB)
TepkimeC)
EntalpiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisinde hız denklemleri
ve tepkime dereceleri doğru eşleştirilmiştir?

15.

Hız=k[H2] [ICl]; birinci dereceA)
Hız=k; sıfırıncı dereceB)
Hız=k[N2] [H2]3; üçüncü dereceC)
Hız=k[H2] [NO2]2; ikinci dereceD)

 denge tepkimesi

için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

16.

Dengedeki N2O4 (g) derişimi artırılırsa,
denge sola kayar.

A)

Dengedeki tepkimenin sıcaklığı azaltılırsa,
denge sağa kayar.

B)

Dengedeki tepkimenin sıcaklığı artırılırsa,
denge sağa kayar.

C)

Dengedeki NO2 (g) derişimi artırılırsa, denge
sağa kayar.

D)

tepkimesi ile 10 litrelik
bir tankta CO2 üretimi gerçekleştiriliyor. 5
dakikada 10 mol O2(g) harcandığına göre CO2
oluşum hızı kaç M/s’dir?

17.

33,333x10-3A)
1,333x10-3B)
0,20C)
0,5D)

Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızını
etkileyen faktörlerden biri değildir?

18.

SıcaklıkA)
DerişimB)
BasınçC)
KatalizörD)

tepkimesi

için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19.

Tepkimenin sıcaklığı artıkça Kçç azalır.A)
Tepkimenin sıcaklığı artıkça çözünürlük
artar.

B)

Tepkimenin sıcaklığı azaltılırsa çökelme
azalır.

C)

Tepkimenin sıcaklığı azaltılırsa Kçç artar.D)

2XY bileşiğinden X2 ve Y2 oluşumuna ait
yukarıdaki potansiyel enerji-tepkime
koordinatı grafiği için aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

20.

A)

B)

Dışarı enerji veren tepkimedir.C)
Tepkime ekzotermiktir.D)
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SEÇMELİ MANTIK 2 A
-----, birden fazla önerme ve bu önermeleri
birleştiren eklemlerin sembolleştirilmesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

Tartışma mantığıA)
TutarlılıkB)
Önermeler mantığıC)
Varlık mantığıD)

A=B ve B=C ise A=C

Yukarıdaki önerme aşağıdakilerden
hangisine bir örnektir?

2.

AksiyomA)
TeoremB)
TeoriC)
KuramD)

Aksiyomlardan türetilmiş olan önermelere ne
ad verilir?

3.

AnalizA)
TeoremB)
Tam tümevarımC)
Eksik tümevarımD)

Aşağıdakilerden hangisi tümel evetleme
önermesidir?

4.

pqA)
pqB)
pC)
pqD)

“İnsanlar paylaşmayı severlerse rahat
diyalog kurarlar hem de dürüst ilişkiler
yaşarlar.” önermesinde kaç tane önerme
eklemi ve bileşen kullanılmıştır?

5.

Bir önerme eklemi, bir bileşenA)
Dört önerme eklemi, dört bileşenB)
İki önerme eklemi, üç bileşenC)
Üç önerme eklemi, bir bileşenD)

Aşağıdakilerden hangisi mantığın
uygulandığı alanlardan biri değildir?

6.

Eleştirel düşünmeA)
MatematikB)
Doğa bilimleriC)
Kitap basımıD)

Aşağıdakilerden hangisi mantıklı insanın
özelliklerinden biri değildir?

7.

BencilA)
Eleştirel B)
Tutarlı C)
KuşkucuD)

Aşağıdakilerden hangisi eksik tümevarımın
en önemli özelliğidir?

8.

OlasılıkA)
ÖzdeşlikB)
KesinlikC)
ÇelişmezlikD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık türlerinden
biri değildir?

9.

Kiplik mantığıA)
Evetleme mantığıB)
İki değerli mantıkC)
Çok değerli mantıkD)

"Öncüllerin doğruluğu sonucun doğruluğunu
pekiştirir ancak zorunlu kılmaz."

Yukarıdaki ifade eksik tanımın hangi
özelliğidir?

10.

İlintililikA)
EşitlikB)
ÖzdeşlikC)
OlasılıkD)

Aşağıdaki önermelerden hangisi ikili
yüklemli bir önermedir?

11.

Kıvanç futbol oynar.A)
Asuman, Burcu ve Zeynep’ten zayıftır.B)
Alper ve Özge evlidir.C)
Gözde güzeldir.D)
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A
Kiplik mantığına göre aşağıdaki
önermelerden hangisi bütün mümkün
dünyalarda yanlıştır?

12.

Altın sarı değildir.A)
Anıtkabir Ankara’dadır veya Anıtkabir
Ankara’da değildir.

B)

Menekşe mordur ve menekşe mor değildir.C)
Dikdörtgen dört kenarlıdır.D)

Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantıkta
bileşik bir önermedir?

13.

Bütün kediler miyavlar.A)
Ankara Türkiye’nin başkentidir.B)
Ayşe’nin elbisesi kırmızıdır.C)
Ezgi öğrenci değildir.D)

Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel
düşünme ve akılcı tartışma alanına
uygulandığı alandır?

14.

Tartışma mantığıA)
Klasik mantıkB)
Sembolik mantıkC)
Kıyas mantığıD)

Aşağıdakilerden hangisi ikili yüklemli bir
önermedir?

15.

Fuat, piyano çalar.A)
Özlem başarılıdır.B)
Orhan ile Ahmet arkadaştır.C)
Mustafa, Taner ile Semih’ten uzundur.D)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
amaçlarından biri değildir?

16.

Mantık değişmezleri ile ilgili sorunları
araştırmak

A)

Mantığın ilkelerini sorgulamakB)
Mantığın kavramlarını sorgulamakC)
Mantığı gözlem ve deneye dayandırmanın
yollarını araştırmak

D)

Aşağıdaki sorulardan hangisi mantık
felsefesinin mantık ilkeleriyle ilgili
sorularından biri değildir?

17.

Mantık ilkeleri her yer ve zaman için geçerli
midir?

A)

Mantık ilkeleri birbirleriyle ilişkili midir?B)
Mantık ilkeleri varlığın temel ilkeleri de
sayılabilir mi?

C)

Mantık ilkeleri kaç tanedir?D)

Akıl ve varlık arasında bir uygunluğun
olduğunu kabul etmek aşağıdakilerden
hangisini kabul etmektir?

18.

Bir şeyin ya kendisi ya da kendisi olmayan
olabileceğini

A)

Akıl ilkeleri ile varlık ilkelerinin aynı olmasınıB)
Akıl ve varlığın aynılığınıC)
Varlık hakkındaki bilgilerimizin göreli
olduğunu

D)

Aşağıdaki durumların hangisinde özdeşlik,
çelişmezlik veya üçüncü halin olanaksızlığı
ilkesi geçerli kabul edilir?

19.

Çok değerli mantığın geçerliliğindeA)
Varlığın her durumda aynı olduğuB)
Varlığın durağan bir yapısının olmadığıC)
Değişmeyen hiçbir şeyin olmadığıD)

Aşağıdaki alanlardan hangisi "Felsefe tüm
bilimlere yol gösterdiği gibi, bilimlerin
mantıksal yapısını ve işleyişini anlamaya
çalışır." ilkesi sonucunda ortaya çıkmıştır? 

20.

Bilim felsefesiA)
Mantık felsefesiB)
Uygulama mantığıC)
Bilgi felsefesiD)
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SEÇMELİ MATEMATİK 2 A

Yarıçapı, yüksekliğinin ü kadar olan bir

dik dairesel silindirin hacmi cm3

olduğuna göre, yarıçapı kaç cm'dir?

1.

6A)
4B)
3C)
2D)

Taban yarıçapının uzunluğu 10 cm olan bir
dik koninin hacmi ise yüksekliği
kaç cm’dir?

2.

5A)
10B)
30C)
45D)

İki sayının farkı 3, kareleri farkı 21 olduğuna
göre, bu sayıların çarpımı kaçtır?

3.

10A)
12B)
15C)
18D)

 eşitsizliğinin çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki eşitsizlik sisteminin çözüm
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

5.

A)

B)

C)

D)

Bir sınıfta 6’sı sarışın 10 kız ve 3’ü sarışın 15
erkek öğrenci vardır.

Buna göre, bu sınıftan seçilen bir öğrencinin
kız veya sarışın olma olasılığı kaçtır?

6.

A)

B)

C)

D)

Yarıçap uzunluğu olan kürenin yüzey

alanı kaç dir?

7.

A)

B)

C)

D)

5 kız ve 4 erkek öğrenci arasından 2 öğrenci
seçildiğinde, seçilen öğrencilerin ikisinin de
kız ya da ikisinin de erkek olma olasılığı
kaçtır? 

8.

1/15A)
4/9B)
3/5C)
7/9D)

Bir soruyu Ali’nin çözme olasılığı 

Ayşe’nin çözme olasılığı ise tür. Aynı

soruyu Ali’nin veya Ayşe’nin çözme olasılığı

 olduğuna göre, her ikisinin de soruyu

çözme olasılığı kaçtır?

9.

A)

B)

C)

D)
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A

Yukarıdaki taban yarıçap uzunluğu 1 br ve
yüksekliği 4 br olan silindirin yüzey alanı kaç
br2 dir?

10.

A)

B)

C)

D)

Bir madeni para ve bir zar birlikte atılıyor.
Paranın yazı ve zarın 3 gelme olasılığı kaçtır?

11.

A)

B)

C)

D)

Yarıçapının uzunluğu 4 cm ve merkez açısı
270⁰ olan bir daire diliminin alanı kaç  
dir?

12.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki çemberde [AB] ve [CD] birer kiriş
olup dir. ve

 ise, kaç derecedir?

13.

50A)
60B)
70C)
80D)

Yukarıdaki şekilde K, L, M, N noktaları O
merkezli çember üzerinde, 

ve olduğuna göre, 

 kaç derecedir?

14.

25A)
40B)
60C)
80D)

Yarıçapının uzunluğu 9 cm olan bir
çemberde, merkez açısı 80⁰ olan bir yay
parçasının uzunluğu kaç cm’dir?

15.

A)

B)

C)

D)
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A

Yukarıdaki şekilde E, F, G noktaları KLM
üçgeninin iç teğet çemberinin değme noktalarıdır.

 birim, 

birim ve birim olduğuna göre,
KLM üçgenini çevresi kaç birimdir?

16.

24A)
26B)
28C)
30D)

Yarıçapının uzunluğu 5 cm olan bir
çemberde, 8 cm uzunluğundaki kirişin
merkeze olan uzaklığı kaç cm’dir?

17.

3A)
4B)
5C)
6D)

Yukarıdaki O merkezli çemberde [AC] çap ve
olduğuna göre, AB yayının

ölçüsü kaç derecedir?

18.

50A)
80B)
100C)
130D)

Yukarıdaki çemberde AD yayının ölçüsü ile
BC yayının ölçüsü eşit ve 100° dir.

 olduğuna göre, AB yayının
ölçüsü kaç derecedir?

19.

80A)
100B)
110C)
120D)

Yukarıdaki O merkezli çemberde
ve cm'dir. P, A, O

noktaları doğrusal ve çember [PB'ye B
noktasında teğet olduğuna göre, bu çemberin
yarıçap uzunluğu kaç cm'dir?

20.

8A)
9B)
10C)
11D)
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SEÇMELİ MATEMATİK 4 A

limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

1.

1A)
2B)
4C)
8D)

2.

1A)
2B)
8C)
16D)

biçiminde tanımlı f(x) fonksiyonunun x=6 
noktasında limiti olduğuna göre, x=8
noktasındaki limitinin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

14A)
18B)
22C)
26D)

limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

4.

1A)
1B)
10C)
16D)

5.

A)

B)

C)

D)

6.

24A)
20B)
18C)
12D)
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A
7.

48A)
72B)
84C)
96D)

Gerçek sayılarda tanımlı f(x)=11 fonksiyonu
veriliyor.

8.

A)
0B)
11C)
22D)

fonksiyonunun limitinin değeri
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)

10.

24A)
32B)
41C)
48D)

fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

A)

B)

C)

D)
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A
12.

120A)
160B)
180C)
200D)

integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

13.

A)

B)

C)

D)

integralinin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

145A)
187B)
219C)
243D)

integralinin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

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

olduğuna göre, f(x) fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)

integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

17.

A)

B)

C)

D)
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A
Merkezi M(12,8) ve yarıçapı r=10 olan
çemberin standart denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

A)

B)

C)

D)

A(k,20)  noktası çemberin üzerinde ise k
değeri kaçtır?

19.

12A)
14B)
16C)
18D)

çemberinin yarıçapı kaçtır?

20.

6A)
8B)
10C)
12D)
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SEÇMELİ PSİKOLOJİ 2 A
Ahmet Bey çocuğu her ağladığında susması için
onu oyuncakçıya götürmekte ve ne istiyorsa
almaktadır. Çocuk da ne zaman babası ile yalnız
kalsa ağlayarak istediklerini elde etmektedir.

Yukarıdaki olayda çocuğun davranışları
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

1.

SönmeA)
Karşıt tepki geliştirmeB)
Edimsel koşullanmaC)
Klasik koşullanmaD)

Arabalarda sürücü ve yolcular emniyet
kemerlerini takmadıklarında devreye giren
sesli uyarı sistemi aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

2.

Olumsuz pekiştirmeA)
Olumlu pekiştirmeB)
CezaC)
ÖdülD)

Sönme davranışı gerçekleştikten sonra
organizmanın belli bir aradan sonra tekrar
yapay uyarıcıya tepki göstermesine ne ad
verilir?

3.

Ayırt etmeA)
MotivasyonB)
Kendiliğinden geri gelmeC)
GenellemeD)

Grup testleri ilk kez aşağıdaki ülkelerin
hangisinde, askerleri yeteneklerine göre
sınıflamak için kullanılmıştır?

4.

Çin Halk CumhuriyetiA)
AlmanyaB)
FransaC)
Amerika Birleşik DevletleriD)

Fen Bilgisi dersine çalıştığı halde ilk
sınavında başarısız olan bir öğrencinin “ne
yaparsam yapayım bu derste başarılı
olamayacağım” düşüncesi ile çalışmayı
bırakması aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

5.

Öğrenmeyi öğrenmeA)
Kavramsal gruplandırmaB)
Öğrenilmiş çaresizlikC)
Geri bildirimD)

Bir test neyi ölçmek için hazırlanmışsa onu
ölçmelidir. Örneğin, zekâ testi ile ölçülmesi
gereken zekâdır, yetenek değil.

Yukarıdaki paragrafta iyi bir zekâ testinde
bulunması gereken özelliklerden hangisi
açıklanmıştır?

6.

GüvenirlikA)
KullanışlılıkB)
StandardizasyonC)
GeçerlilikD)

Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle
düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve
akıl yürütme becerisi olarak tanımlanan zekâ
türü aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Mantıksal zekâA)
Görsel-mekânsal zekâB)
Ritmik zekâC)
Sözel zekâD)

Organizmanın istenilen davranışı göstermek
için gerekli biyolojik donanıma sahip olması
öğrenen ile ilgili faktörlerden hangisi
kapsamında değerlendirilir?

8.

OlgunlaşmaA)
Türe özgü hazır oluşB)
Öğrenmenin aktarılmasıC)
Genel uyarılmışlık haliD)

Uzun süreli belleğin yaşantılarla ilgili bölümü
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Örtük bellekA)
Anlamsal bellekB)
Duygusal bellekC)
Anısal bellekD)

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme olarak
kabul edilir? 

10.

ReflekslerA)
Devamlı ve kalıcı davranış değişikliğiB)
Geçici davranışlarC)
İçgüdü davranışlarıD)
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A
I.   Kendini aşırı beğenme
II.  Başkalarının  kendisine  hayran olmasını
     isteme
III. Başkalarını  kendi çıkarları için kullanma
IV. Sürekli      dikkat       çekmeye    çalışma

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki kişilik
bozukluklarından hangisine aittir?

11.

Narsist kişilik bozukluğuA)
Bağımlı kişilik bozukluğuB)
Çekingen kişilik bozukluğuC)
Paranoid kişilik bozukluğuD)

Bireyi bedenen ve zihnen zorlayarak yeni
şeyleri aramaya, çalışmaya, harekete
geçmeye sevk eden ve bireyi daha iyi bir
performansa götüren güce ne ad verilir?

12.

EngellenmeA)
DirençB)
ÇatışmaC)
Olumlu stresD)

Freud’a göre kişiliğin en ilkel kalıtımsal dürtü
ve arzularını içeren kısmı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

İdA)
İdeal benlikB)
EgoC)
Süper egoD)

Aşağıdaki çatışma türlerinden hangisinde
birey aynı anda hem istediği hem de
kaçındığı bir durumla karşılaşmaktadır?

14.

Yaklaşma - kaçınma çatışmasıA)
Yaklaşma - yaklaşma çatışmasıB)
Kaçınma - kaçınma çatışmasıC)
Kaçınma çatışmasıD)

Zeki Bey'in sürekli tekrar ettiği ve kendisine engel
olamadığı bazı davranışları vardır. Yolda
yürürken çizgilere basmadan yürümeye
çalışmakta, siyah kedi görünce saçını çekmekte,
evde ters dönmüş terlikleri hemen
düzeltmektedir.

Yukarıdaki bilgilere göre Zeki Bey'in yaşadığı
kaygı (anksiyete) kaynaklı bozukluk türü
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

SomatizasyonA)
HisteriB)
KompülsiyonC)
Panik atakD)

Kendisi okuyamamış bir kişinin üniversite
mezunu kuzenleri ile övünmesi aşağıdaki
savunma mekanizmalarından hangisine
örnektir?

16.

ÖzdeşimA)
YansıtmaB)
ÖdünlemeC)
Yön değiştirmeD)

Kişinin kendisindeki küçük kusurları
büyüterek görünüşü konusunda yüksek kaygı
duyması ile ilgili psikosomatik bozukluk
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Somatizasyon bozukluğuA)
Bipolar bozuklukB)
Dismorfik bozuklukC)
DepresyonD)

“Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.”

Yunus Emre

Yukarıdaki söz kişilik kavramının hangi
özelliğini vurgulamaktadır?

18.

MizaçA)
TutarlılıkB)
Tahmin edilebilirlikC)
ÖzgünlükD)

Korku ve fobilerin tedavisinde etkili olan,
hastanın korku yaratan durumdan kademeli
olarak gevşemeyi öğrenmesine dayanan
tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Seçici pekiştirmeA)
Model almaB)
PsikoanalizC)
Sistematik duyarsızlaştırmaD)

Bireyin başarısız olması durumunda
başarısızlığını makul gösterecek bir neden
bulması aşağıdaki savunma
mekanizmalarından hangisiyle ilgilidir?

20.

YadsımaA)
Bahane bulmaB)
Telafi etmeC)
Hayal kurmaD)
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SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan
biridir?

1.

EdebiyatA)
ResimB)
HeykelC)
MimariD)

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

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

mimariA)
edebiyatB)
operaC)
heykelD)

Yazının bulunup kullanılmasından önceki
devirlere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

NeolitikA)
PaleolitikB)
PrehistoryaC)
KalkolitikD)

Yunan sanatının en önemli yapı tipi
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

TapınakA)
VillaB)
PeristilC)
ForumD)

Mısır heykel sanatında, ağırlığın iki ayağa eşit
olarak dağıldığı dik duruşa ne ad verilir?

5.

Düz duruşA)
Dik duruşB)
Portre duruşuC)
Frontal duruşD)

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

6.

TruvaA)
AlacahöyükB)
ÇatalhöyükC)
DorlionD)

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

7.

RealizmA)
EmpresyonizmB)
RomantizmC)
ExpresyonizmD)

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

8.

Pop ArtA)
FütürizmB)
MetafizikC)
DadaizmD)

Aşağıdakilerden hangisi dramatik
sanatlardan biridir?

9.

OperaA)
MüzikB)
EdebiyatC)
ResimD)

Mısır’da ilk mezarlar çukur şeklindedir. Daha
sonra ------- adı verilen bir basamaktan oluşan
mezarlar yapılmıştır ki bunlar asillere ve yüksek
memurlara aittir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

TümülüsA)
KurganB)
ApadanaC)
MastabaD)

Lidyalıların bulduğu ilk paralara ne ad
verilir?

11.

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

12.

ApollonA)
ZeusB)
HeliosC)
DionysosD)

Tarih çağları içinde en uzun süre devam eden
ve bazı kaynaklara göre Buzul Çağı olarak da
adlandırılan çağa ne ad verilir?

13.

NeolitikA)
MezolitikB)
KalkolitikC)
Paleolitik D)

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

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

BabilA)
Kaniş KarumB)
TuşpaC)
HattuşaD)

Yunan tapınaklarının içinde tanrının
heykelinin bulunduğu odaya verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

AtriumA)
VolütB)
Sella (Naos)C)
ObeliskD)

Sümer tapınaklarına ne ad  verilir?16.

UrukA)
MegaronB)
ApadanaC)
ZigguratD)

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

17.

Post EmpresyonizmA)
KübizmB)
FovizmC)
FütürizmD)

Sanatın tarihsel gelişimini inceleyen bilim dalına
------- adı verilir?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

Pratik SanatlarA)
Sanat TarihiB)
Güzel SanatlarC)
Tarihsel SanatlarD)

Aşağıdakilerden hangisi plastik sanat
türlerinden biridir?

19.

EdebiyatA)
DansB)
MüzikC)
ResimD)

Ateş ------- çağ sonuna doğru bulunmuştur.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

MezolitikA)
PaleolitikB)
NeolitikC)
KalkolitikD)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük yüklem değildir?

1.

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

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
fiilimsidir?

2.

Hafta sonu Ankara’ya gideceğiz.A)
Bütün gece yağmur yağdı.B)
Kapıyı biraz daha açalım.C)
Öğrenmenin bir yolu da dinlemektir.D)

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir
gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak
veya bir düşünceyi savunmak amacıyla
yazılan ve temel ögesi fikir olan yazılara ne
ad verilir?

3.

MakaleA)
FıkraB)
GünceC)
BiyografiD)

Aşağıdaki yazarlardan hangisi klasisizmin
temsilcilerinden biri değildir?

4.

DescartesA)
CornailleB)
SteinbeckC)
La FontaineD)

Aşağıdakilerden hangisi realizmin
özelliklerinden biri değildir?

5.

Gözleme ve çevre betimlemelerine önem
verilmesi

A)

“Sanat toplum içindir.” ilkesinin
benimsenmesi

B)

Eserin güzel olmasına değil, bilimsel
olmasına dikkat edilmesi

C)

Üslubun sağlam, açık, anlaşılır olmasıD)

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

Yukarıdaki parçada masallarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

6.

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

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
isimdir?

7.

Güvercinler havuzdan su içiyor.A)
Söylenilenleri hemen anlıyor.B)
En sevdiği oyun saklambaçtı.C)
Dağ yolculuğumuz şimdi başlayacak.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne
vardır?

8.

Çocuk ablasının arkasından uzun süre
ağladı.

A)

Vazoyu ben kırdım.B)
Balıkçılar karaya çıktılar.C)
Evden çıkarken şemsiyeni unutma.D)
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A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci
kullanılmıştır?

9.

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

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

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

10.

Mithat Efendi’nin eserlerinin tamamını
okuduğuna

A)

Okuduklarıyla ilgili hayaller kurduğunaB)
Resimli eserleri okumaktan daha çok zevk
aldığına

C)

Kitap okumayı çok sevdiğineD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

11.

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

Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in
eserlerinden biri değildir?

12.

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

--------, Türk şiirine vatan ve millet sevgisi,
hürriyet, hamiyet, hak, hukuk, adalet gibi birtakım
yeni kavramları getirmiştir. “Vaveylâ, Vatan
Mersiyesi, Hilâl-i Osmânî meşhur şiirlerinden
bazılarıdır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

Namık KemalA)
Recaizade EkremB)
Abdülhak HamidC)
ŞinasiD)

--------, Fecriati sanatçısıdır. Şiirlerinde ağır bir dil
kullanmıştır. Merdiven, Bir Günün Sonunda Arzu
gibi şiirleri oldukça tanınmıştır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

Namık KemalA)
Ahmet HaşimB)
Abdülhak HamitC)
Tevfik FikretD)

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

15.

KitapA)
TelevizyonB)
RadyoC)
SinemaD)

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde nesne
kullanılmıştır?

16.

Yalnız taş duvar olmaz.A)
Demir tavında dövülür.B)
Eğilen baş kesilmez.C)
Terzi kendi söküğünü dikemez.D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında
“Beş Hececiler” olarak bilinen şairlerden biri
değildir?

17.

Enis Behiç KoryürekA)
Ahmet Muhip DıranasB)
Faruk Nafiz ÇamlıbelC)
Yusuf Ziya OrtaçD)

Güzelim paltosunu su birikintisine düşürdü.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubu
hangi görevde kullanılmıştır?

18.

Dolaylı tümleçA)
Zarf tümleciB)
Belirtili nesneC)
ÖzneD)

Şiirlerinin yanı sıra makale, gezi, anı, deneme,
fikra, mektup, hikâye, monografi türlerinde
eserler verip çeviriler yaptı. Şiir ve düzyazılarını,
sağlığında kitap haline getirmedi. Kendi Gök
Kubbemiz, Aziz İstanbul, Eğil Dağlar Siyasî
Hikâyeler eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Cahit Sıtkı TarancıA)
Ahmet Hamdi TanpınarB)
Orhan VeliC)
Yahya Kemal BeyatlıD)

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

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

20.

Üç noktaA)
VirgülB)
Noktalı virgül C)
NoktaD)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 A
I. Hiçbir ek almamış hâlde bulunan kelimelere

kök denir. 
II. Bitkiyi toprağa bağlayan kökleridir. 
III. Bu meseleyi kökten çözmeye karalıydı.
IV. Dokuz, kök dışına üç olarak çıkar.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “kök”
kelimesi terim anlamında kullanılmıştır?

1.

I ve IIA)
I ve IVB)
I,II ve IIIC)
I, II ve IVD)

I. Köpek sadık bir dosttur.
II. Köpek çok huysuzlanıyor.
III. Köpeğin mamasını verdi.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “köpek”
kelimesi genel anlamında kullanılmıştır?

2.

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

Edebiyat ve felsefe arasındaki farklarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3.

Edebiyatta amaç okuyucuda güzellik
duygusu uyandırmaktır.

A)

Edebiyatta dil sanatsal işlevde kullanılmıştır.B)
Edebiyatta asıl olan söylem değil içeriktir.C)
Felsefede akli ve mantıki düşünce ön
plandadır.

D)

Varoluşun özden önce geldiğini ve özü
sürekli olarak yarattığını ileri süren öğretiye
ne ad verilir?

4.

NihilizimA)
VaroluşçulukB)
SembolizimC)
KuralsızlıkD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

5.

Bahçedeki tüm çiçeklerin yaprakları
dökülmüştü.

A)

Sanatçının son oyunu üç perdeden
oluşuyordu.

B)

Köprü ayağındaki çalışmadan yolu
kapatmışlar.

C)

Kaç yıllık arkadaşının ona neden soğuk
davrandığını anlamıyordu.

D)

I. Çocuk son aldığı kitabını elinden
düşürmüyor.

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

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “kitap”
kelimesi özel anlamıyla kullanılmıştır?

6.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
kelime somut anlamlıdır?

7.

Yastık o kadar serttiki boynum tutulmuş.A)
Duygularıyla dalga geçilmesinden hiç
hoşlanmazdı.

B)

Sabah sabah gördüğü rüyasını anlattı.C)
Her insan sevgiye muhtaçdır.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı
kelimeler bir arada kullanılmıştır?

8.

Bu durumu aynen olduğu gibi kabul etmemi
bekliyordu.

A)

Ruhumuz genç olduktan sonra bedenimizin
yaşlanmasının ne önemi var.

B)

Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi sekiz
dereceymiş.

C)

Ben öyle düşündüğünüz gibi çok varlıklı
zengin biri değilim.

D)

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi
yoktur?

9.

doluA)
çileB)
kanunC)
kitapD)

"Küçürek Hikâye" türü ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Sezdirmeden çok anlatıma dayanan
hikâyelerdir.

A)

Dil ve anlatımı şiirseldir.B)
Küçük hacimli hikâyelerdir.C)
Ele alınan durumun en çarpıcı en can alıcı
noktası üzerinde durulur.

D)

Varlıkların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp
çoğalabilen özelliklerini gösteren kelimelere
ne ad verilir?

11.

Soyut anlamlı kelimelerA)
Somut anlamlı kelimelerB)
Nicel anlamlı kelimelerC)
Nitel anlamlı kelimelerD)

2019 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0103-A

45 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı
kelimeler bir arada kullanılmıştır?

12.

Evin koridorlarının darlığına rağmen salonu
çok genişti.

A)

Kendini düşünen, egoist insanlardan
korkmalıyız.

B)

Beraber çok güldük çok ağladık.C)
Yıllardır kar-zarar hesabı yapmadan çalışır.D)

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki
ilişkinin temelini aşağıdakilerden hangisi
oluşturur?

13.

İnsan ve insan davranışlarını ele alıp
insanın iç dünyasını anlamaya çalışmaları

A)

Edebi eserin oluşturulmasında psikoloji ve
psikiyatriden yararlanılması

B)

Ruh çözümlemelerinde kullanılan
yöntemlerin aynı olması

C)

Dil benzerliği ilişkisinin güçlü olması.D)

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi yakın
anlamlıdır?

14.

yürek-kalpA)
besin-gıdaB)
yaşlı-ihtiyarC)
yollamak-göndermekD)

Aşağıdakilerden hangisi “Garip” akımının
başlamasını sağlayan “ Garip” adlı kitabın
yayımcılarından biri değildir?

15.

Melih Cevdet AndayA)
Arif Nihat AsyaB)
Orhan Veli kanılC)
Oktay Rıfat HorozcuD)

I. Halk şiirinin imkânlarından yararlanarak
modern şiirler yazmışlardır.

II. Şiirlerinde söylev tarzı bir eda vardır.
III. Şiirler sadece lirik tarzda yazılmıştır.
IV. Hece ölçüsü esas alınmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet
Dönemi’nde Milli Edebiyat anlayışını yansıtan
şairlerin ortak özelliklerindendir?

16.

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

Garipçiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

17.

Şiirlerinde şairanelik ağır basmaktadır.A)
Ölçü ve uyağın şiirin vazgeçilmez unsurları
olduğunu savunmuşlardır.

B)

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

C)

Şiirde, parça ve mısra güzelliğinden çok
bütün güzelliğini önemsemişlerdir.

D)

“Toplum için sanat” anlayışının asıl amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Sosyal hayata fayda sağlamakA)
İdeolojik söylemden uzak durmakB)
Güzellik duygusuna ulaşmakC)
Estetik başarıyı yakalamakD)

 Halkın hayatından ve kültüründen
uzaklaşmak

 Kelimelerin çağrışımına dayalı, soyut bir şiir
dili oluşturmak

 Edebi sanatlara yer vermek
 Konuşma diline, ortak dile sırt çevirmek
 Halka değil, aydınlara seslenmek

Yukarıda özellikleri verilen Türk Edebiyatı'nın
şiir dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Cumhuriyet Dönemi Halk ŞiiriA)
1980 sonrası Türk ŞiiriB)
İkinci YeniC)
Milli Edebiyat Dönemi Türk ŞiiriD)

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

20.

Aşık Mahsuni ŞerifA)
Aşık Veysel SatıroğluB)
Aşık FeymaniC)
Murat ÇobanoğluD)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 A
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın sonuç
cümlesi olabilir?

1.

Toplu olarak yaşayan insanların birbirlerinin
yardım ve ilgilerine ihtiyaçları vardır.

A)

Çünkü kitabın kıymetini okuyan bilir.B)
Dertlerini sevinçlerini kaygılarını paylaşanlar
eşsiz birer dost olur.

C)

Sene sonu bitirme sınavlarının tam
ortasındaydık.

D)

Taklide dayalı olarak hikâyelerin anlatıldığı
tek kişilik halk tiyatrosuna ne ad verilir?

2.

KaragözA)
TrajediB)
MeddahC)
Orta OyunuD)

Milli Edebiyat zevk ve anlayışı sürdüren
sanatçılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

3.

Bireyin iç dünyasını esas alan eserler
vermişlerdir.

A)

Toplumun kültürel değerlerini okumacının
dünyasına taşıyan romanlar yazmışlardır.

B)

Toplumcu-gerçekçi anlayışın öncüleridir.C)
Romanlarında realist bir bakış açısı
hâkimdir.

D)

Ali sırasından kalktı() tahtaya yürüdü ve şöyle
dedi() ()Ben büyüyünce pilot olacağım() ()

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangileri gelmelidir?

4.

(,), (:), (“), (.), (“)A)
(,), (…), (,), (,), (.)B)
(:), (,), (“), (.), (“)C)
(;), (;), (“), (.), (“)D)

Aşağıdakilerden hangisi Sebahattin Ali’nin
eserlerinden biri değildir?

5.

İçimizdeki ŞeytanA)
Sırça KöşkB)
Korkuyu BeklerkenC)
Kürk Mantolu MadonnaD)

Modern tiyatro türlerinden biri olan “dram”
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

Kahramanları toplumun her kesiminden
insanlar olabilir.

A)

Üç birlik kuralına uygundur.B)
Hem acıklı hem gülünç olaylar vardır.C)
Nazım ve nesir şeklinde yazılabilir.D)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı romanı
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

7.

1950’lerde “köy edebiyatı”yla birlikte köy ve
köylünün sorunlarına da değinilir.

A)

1930’lu yıllardan itibaren romanların edebi
değerinde ve anlatım tekniğinde gelişmeler
görülür.

B)

Bu dönem yazarları gözleme dayalı
gerçekleri dile getirirler.

C)

Cumhuriyetin ilk yıllarında genellikle bireysel
konular işlenmiştir.

D)

Radyo tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Şahıs kadrosu sınırsızdır.A)
Cümleler kısa, açık ve anlaşılırdır.B)
Zaman ve mekan geçişleri müzik ve efektle
sağlanır.

C)

Kendine özgü sanatsal bir formu olan
dramatik eserlerdir.

D)
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A
1960 sonrası Türk tiyatrosu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Yeni tiyatro yazarları yetişmiştir.A)
Tiyatro üzerinde bilimsel çalışmalar
artmıştır.

B)

Bu yıllarda ülkede yaşanan toplumsal ve
siyasi olaylar Türk tiyatrosunu olumsuz
etkilemiştir.

C)

Ele alınan konular çeşitlenmiştir.D)

Dünyada yaşayan dillere baktığımızda az ya da
çok mutlaka başka bir dilden sözcük almıştır.
Yaklaşık 1300 yıldır birçok farklı kültürle etkileşim
içine giren Türkçe de yabancı dilden sözcük alımı
yapmıştır. Mesela iklim kelimesi Arapçadan,
eşofman kelimesi Fransızcadan, şeftali kelimesi
Farsçadan dilimize geçmiştir.

Yukarıdaki parça anlatımında aşağıdaki
düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır
basmaktadır?

10.

TanımlamaA)
ÖrneklemeB)
KarşılaştırmaC)
BenzetmeD)

Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı anlatım
özelliklerinden biri değildir?

11.

Nesnel anlatım hakimdir.A)
Sade ve açık bir dil kullanılır.B)
Bilgi verme amacı gütmektedir.C)
İleri sürülen düşüncenin doğruluğu
kanıtlanmaya çalışılır.

D)

Politikacıların ulusal mecliste, kapalı
mekanlarda ya da açık alanlarda yaptıkları
konuşmalara ne ad verilir?

12.

Siyasi söylevA)
MünazaraB)
SöyleşiC)
PanelD)

Tarla baştanbaşa insan ve tınazlarla örtülüydü.
Sık yüksek boylu çavdar tarlasının biçilmiş
bölümlerinde orakçı kadının sırtı; demet
yaparken, parmakları arasından sallanan
başaklar; çocuğunun gölgedeki beşiğine eğilen
kadın ve peygamber çiçekleriyle örtülü tarlada
toplanmış ekin demetleri görünüyordu. Öte
yandan, ceketsiz, gömlekli köylüler, kızışmış kuru
tarlada toz kaldırarak, araba üstünde ayakta
durarak demetleri yerleştiriyorlardı.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

13.

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

Söylev türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Genellikle kısa cümleler tercih edilir.A)
Dil, kanalı kontrol işlevinde kullanılır.B)
Cümlelerde daha çok haber kipi ya da
mastar halindeki fiiller kullanılır.

C)

Hatip, klişeleşmiş sözler ve deyimler
kullanmaktan kaçınır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hatipte
bulunması gereken özelliklerden biri
değildir?

15.

Her konuda zengin bir bilgi ve düşünce
birikimine sahip olması

A)

Konuşma sırasında açık ve inandırıcı olmasıB)
Söyleyeceklerini amacına uygun bir yönde
duygu ve düşünce akışını bozmadan dile
getirmesi

C)

Ses tonunu, jest ve hareketlerini, vurgu ve
tonlamayı ustaca kullanması

D)
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A
Maddeler arasında iki tür tepkime olur; fiziksel
değişimler ve yeni maddelerin oluşumunu
sağlayan kimyasal tepkimeler. Isı her iki
tepkimeyi de hızlandırır. Bunu görebilmek için iki
bardak alın ve birine soğuk su, diğerine de sıcak
su doldurun. Bardakların ikisine de aynı anda
birer kaşık tuz atın ve izleyin. İki bardakta da tuz
çözünecektir. Ancak sıcak su dolu bardakta
tuzun daha hızlı çözündüğünü göreceksiniz.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

16.

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

Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir.
Yazma kalıcı. Konuşma anlıktır. Yazma sonsuz.
Yazıya geçirilen her şey olduğu gibi korunur.
Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda
yitip gider.

Yukarıdaki parçadan anlatımında aşağıdaki
düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır
basmaktadır?

17.

ÖrneklemeA)
TanımlamaB)
BenzetmeC)
KarşılaştırmaD)

Ayakkabıcı, iskemlesine oturdu. Hasan da
merakla karşısına geçti. Şaşarak, eğlenerek
seyrediyordu. Tamirci, kartona benzeyen kalın
deriyi iki tarafı keskin, incecik, sapsız bıçağıyla
kesti. Ağzına bir avuç çivi doldurdu. Sonra,
bunları ağzından çıkarıp ayakkabılarının altına
çabuk çabuk mıhladı. Deri parçalarını pis bir suya
koyup ıslattı. Mumdan çanaktaki macuna
parmağını daldırıp tabanlara sürdü. Hasan
bunların hepsine dikkatle bakıyordu. Susuyor ve
bakıyordu.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

18.

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

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün
özelliklerinden biri değildir?

19.

Yazarının serbest bir üsluba sahip olmasıA)
Yazarın duygu ve düşüncelerini kanıtlama
yoluna gitmesi

B)

Anlatımın birinci tekil kişi arasında yapılmasıC)
Her konuda yazılabilmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi bir söylev çeşidi
değildir?

20.

Törensel söylevA)
Hukuki söylevB)
Akademik söylevC)
Güncel söylevD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 A
Feodalizmin çözülmesiyle yerine geçmeye
başlayan, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda hâkim
iktisadi örgütlenme haline gelen anlayış
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

KapitalizmA)
LiberalizmB)
KomünizmC)
SosyalizmD)

I. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan barışı
korumak ve sürdürmek amacıyla kurulan
örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Milletler CemiyetiA)
NATOB)
Avrupa BirliğiC)
Avrupa KonseyiD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın
nedenlerinden biri değildir? 

3.

İtalya'nın sömürgecililk emelerinin yeniden
canlanması

A)

Japonya'nın yayılmacı politikasının ABD ve
SSCB'yi rahatsız etmesi

B)

Versay Antlaşması'yla kurulan sistemin
zayıflaması

C)

Avusturya-Macaristan'ın kendisi için tehlike
olarak gördüğü Sırbistan'ı ortadan kaldırmak
istemesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Mihver Devletler'den
biri değildir?

4.

AlmanyaA)
JaponyaB)
İtalyaC)
İngiltereD)

"Onun başarıları yalnız memlektin dâhilinde
Avrupalılaşmasına münhasır kalmıyordu. Ayrıca
idare ettiği dış politika Türkiye'yi Batı devletlerinin
dostluk çerçevesi içine koydu ve eski
düşmanlardan yeni doslar yaptı."(Tan, 13 Kasım
1938)

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra
bu haberi yapan gazete aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Vanşuarda gazetesi-BarselonaA)
Times gazetesi-LondraB)
Pesterloyd gazetesi-MacaristanC)
Socialdemokrater gazetesi- DanimarkaD)

II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak olan
dünya sisteminin niteliklerini belirlemek için
şubat 1945'te toplanan konferans
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Kahire KonferansıA)
Moskova KonferansıB)
Yalta KonferansıC)
Kazablanka KonferansıD)

Lozan Barış Konferansı’nda çözülemediği
için İngiltere tarafından Milletler Cemiyetine
götürülen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Devlet borçlarıA)
İngiliz okullarıB)
KıbrısC)
MusulD)

1571 yılında Kıbrıs Adası'nı tamamen Türk
egemenliği altına alan Osmanlı padişahı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

I. OsmanA)
II. MehmetB)
II. SelimC)
III. MuratD)

Yahudilerin yaklaşık iki bin yıl sonra ilk defa
Kudüs'ün tamamına hâkim oldukları savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Altı Gün SavaşıA)
Yom Kippur SavaşıB)
Un SavaşıC)
Yedi Yıl SavaşıD)

1958 yılında İngiltere tarafından ortaya atılan,
Kıbrıs Adası üzerinde İngiltere, Türkiye ve
Yunanistan'ın iş birliğine dayalı üçlü bir
yönetim kurulmasını  öngören plan
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Marshall PlanıA)
Mac Millan PlanıB)
Carter PlanıC)
Molotof PlanıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi 16 Şubat 1950'de
TBMM tarafından kabul edilen seçim
yasasında yer almaz?

11.

Seçimlerin tek dereceli yapılmasıA)
Seçimlerin gizli oy açık sayım esasına göre
yapılması

B)

Seçimlerin yargı denetimine alınmasıC)
Seçimlerin iki aşamalı olarak yapılmasıD)

1973 yılında Türkiye’nin Ege Denizi
açıklarında Türkiye Petrolleri Anonim
Şirketi'ne petrol arama ruhsatı vermesiyle
Türkiye-Yunanistan arasında başlayan sorun
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Ege Adaları sorunuA)
Kıbrıs Adası sorunuB)
ASALA terör örgütü saldırılarıC)
Kıta sahanlığı sorunuD)

Serbest Cumhuriyet Partisi'nin
kapanmasından sonra 1946 yılına kadar
TBMM'deki  tek siyasi parti aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Millet PartisiA)
Cumhuriyet Halk PartisiB)
Liberal Demokrat PartiC)
Milli Kalkınma PartisiD)

17 Nisan 1947'de yaptığı konuşmasında
"Soğuk Savaş" kavramını ilk kez kullanan
ABD'li devlet adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Thomas JeffersonA)
Andrew JacksonB)
Bernard BaruchC)
Hanry ClayD)

Serbest Cumhuriyet Partisi'nin
kapanmasından sonra 1946 yılına kadar çok
partili siyasi hayata ara veren Türkiye hangi
partinin kurulmasıyla tekrar çok partili
hayata geçmiştir? 

15.

Demokrat PartiA)
Milli Kalkınma PartisiB)
Türkiye Sosyalist İşçi PartisiC)
Yalnız Vatan İçin PartisiD)

Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama
Dönemin'de sekiz yıl süren İran-Irak
Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

16.

Irak ve İran'ın eski sınırlarına çekilmesiA)
Petrol üretiminin dümesine bağlı olarak
fiyatların yükselmesi

B)

Irak'ta yönetimin değişmesiC)
Arap dünyasındaki bölünmelerin iyice
artması

D)

1999-2000 futbol sezonunda UEFA Kupası'nda
oynama şansı elde ederek  Türkiye'ye ilk kez
bir Avrupa kupası kazandıran takım
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Galatasaray Futbol KulübüA)
Beşiktaş Futbol KulübüB)
Fenerbahçe Futbol KulübüC)
Trabzonspor Futbol KulübüD)

PYD terör örgütünün Suriye'nin kuzeyini ele
geçirerek devletleşmek istemesine karşı 24
Ağustos 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve
Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü
operasyon aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Kardak OperasyonuA)
Fırat Kalkanı HarekâtıB)
Afrin OperasyonuC)
Zeytin Dalı HarekâtıD)

Türkiye'nin güreş sporu dışında
olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk
sporcusu aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Hamza YerlikayaA)
Naim SüleymanoğluB)
Eşref ApakC)
Yaşar ErkanD)

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının, kardeş
toplulukların ve Türkiye'de öğrenim gören
uluslararası burslu öğrencilerin çalışmalarını
koordine etmek amacıyla oluşturulan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Uluslararası Türk Kültürü TeşkilatıA)
Türk Dünyası Araştırma VakfıB)
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı

C)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı

D)
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TARİH 3 A
Anadolu'nun Türkleşmesini ve
İslamlaşmasını sağlayan savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Miryakefalon SavaşıA)
Dandanakan SavaşıB)
Malazgirt SavaşıC)
Katvan SavaşıD)

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı Sultanı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Yıldırım BayezitA)
Fatih Sultan MehmetB)
I. MuratC)
II. OsmanD)

Osmanlı Devleti'nin Rumelide fethetdikleri
topraklara Anadolu'dan getirdikleri aileleri
yerleştirerek buraların İslamlaşmasını ve
Türkleşmesini sağladığı sisteme ne ad
verilir?

3.

Devşirme politikasıA)
İstimâlet politikasıB)
Fetih politikasıC)
Şenlendirme politikasıD)

Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından
1227 yılında kurulan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Memlûk DevletiA)
İlhanlı DevletiB)
Altınorda DevletiC)
Sasani DevletiD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu
Devleti hükümdarlık alametlerinden biri
değildir?

5.

NövbetA)
Hil'atB)
YayC)
HutbeD)

Aşağıdakilerden hangisi Ahi Teşkilatı'nın
görevlerinden biri değildir?

6.

Üretilen malların kalite kontrolünü yapmakA)
Para basılmasına karar vermekB)
Esnafların sorunlarına çözüm üretmekC)
Esnaflar arasındaki birlik ve beraberliği
sağlamak

D)

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da büyük bir
müttefik orduya karşı kazandığı ilk zafer
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

I. Kosova MuharebesiA)
II. Kosova MuharebesiB)
Niğbolu MuharebesiC)
Varna MuharebesiD)

11. ve 13. yüzyıllar arasında Hristiyanların
kutsal kabul ettikleri yerleri Müslümanlardan
almak amacıyla düzenledikleri seferlere ne ad
verilir?

8.

Kızıl Uçurum SeferleriA)
Haçlı SeferleriB)
Zanzibar SeferleriC)
Kutsal SeferlerD)

Yıldırım Bayezit'in, Timur'a esir düştüğü
savaş aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Ankara SavaşıA)
Niğbolu SavaşıB)
Sırpsındığı SavaşıC)
II. Kosova SavaşıD)

Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Savaşı'nın
sonuçlarından biri değildir?

10.

Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine
girmesi

A)

Anadolu'da bilimsel ve kültürel faaliyetlerin
durması

B)

Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulmasıC)
Doğu ve Batı arasındaki ticaretin hızlanmasıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin
siyasi sonuçlarından biri değildir?

11.

Avrupa'nın siyasi yapısının değişmeye
başlaması

A)

Bizans'ın ülke içindeki karışıklılarının
artması

B)

Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki
ayrılıkların artması

C)

İslam dünyasının Moğol saldırıları
karşısında güçsüz kalması

D)

Güzel yazı yazma sanatına ne ad verilir?12.

HatA)
TezhipB)
ÇiniC)
EbruD)

Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti Müslümanlara
ait olan topraklara ne ad verilir?

13.

HasA)
ZeametB)
HaraciC)
ÖşriD)

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

14.

GaripA)
CebelüB)
BostancıC)
HumbaracıD)

Devşirme sistemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sisteme dahil olan çocukların bir kısmı
enderunda eğitilirdi.

A)

Bir aileden birden fazla çocuk alınmazdı.B)
14-18 yaşları arasındaki Hristiyan erkek
çocuklar devşirilirdi.

C)

Müslüman ve Yahudi ailelerin çocukları da
devşirmeye dahildi.

D)

Osmanlı Devleti'nde bürokrasiyle ilgili işleri
yürüten sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

16.

İlmiyeA)
KalemiyeB)
SeyfiyeC)
ReayaD)

Aşağıdakilerden hangisi Divan anlamına
gelen kelimelerden biri değildir ?

17.

Memurluk yeriA)
Dostlar meclisiB)
Hükümet dairesiC)
Yönetim bürosuD)

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümâyun
teşkilatının bölümlerinden biri değildir ?

18.

SeyfiyeA)
KalemiyeB)
İlmiyeC)
MühliyeD)

Acemi Ocağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Askeri okul statüsündedir.A)
Gelibolu'da kurulmuştur.B)
Müslüman çocuklarının eğitim gördüğü
yerdir.

C)

I. Murat döneminde kurulmuştur.D)

Osmanlı ülkesinde ilk şiir ve edebiyat
sohbetleri hangi Sultan döneminde
yapılmıştır?

20.

Çelebi MehmetA)
I. AhmetB)
I. MuratC)
II. MehmetD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 A
Okumaya başladıktan sonra kitaba olan ilgim
arttı. Sayfaları üzerinde akşamlara kadar dalıp
kalmam için, bir eserin resimli olması şart değildi.
İçinde okuyabileceğim birkaç satır buldum mu o
kitaba büyük bir istekle atılıyordum. “Zavallı
Çocuk”, Sergüzeşt-i Ali Bey”, “Bin Bir Gece
Hikâyeleri”, “Kerem ile Aslı”dan başlayarak Mithat
Efendi’nin tercüme ve telif romanlarına kadar,
bütün eserlerini okudum. Ara sıra okumaktan
başımı kaldırınca gözlerimin önünde, bütün bir
hayal topluluğu yaşardı. Biraz önce okuduğumu
şimdi hayalimde sanki canlanmış bulurdum.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

1.

Okuduklarıyla ilgili hayaller kurduğunaA)
Kitap okumayı çok sevdiğineB)
Resimli eserleri okumaktan daha çok zevk
aldığına

C)

Mithat Efendi’nin eserlerinin tamamını
okuduğuna

D)

Aşağıdaki yazarlardan hangisi realizmin
temsilcilerinden biri değildir?

2.

BalzacA)
StendhalB)
TolstoyC)
Emile ZolaD)

Aşağıdaki yazarlardan hangisi klasisizmin
temsilcilerinden biri değildir?

3.

CornailleA)
SteinbeckB)
DescartesC)
La FontaineD)

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

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

Nazım HikmetA)
Nezihe MeriçB)
Bilge KarasuC)
Yusuf AtılganD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne
vardır?

5.

Yeni alınan ev, köşe bucak temizlendi.A)
Badem ağaçları çiçek açtı.B)
Bugünlerde biraz rahatsız gibiydi.C)
Bu çantayı almak istemiyorum.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
sıfat tamlamasıdır?

6.

Bizim sınıfın en iyi öğrencisi sensin.A)
Şarkı söyleyen kız, sınıf arkadaşımdı.B)
Üzüntüsünden sabaha kadar uyuyamadı.C)
Onları büyüleyen manzara, yemyeşil kırlardı.D)

"Lüzumsuz Adam" adlı hikâye aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

7.

Ömer SeyfettinA)
Memduh Şevket EsendalB)
Sait Faik AbasıyanıkC)
Nahit Sırrı ÖrikD)
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A
Sınıftan önce kızlar çıktı.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan
hangisinin yanıtı yoktur?

8.

Nasıl?A)
Neyi?B)
Nereden?C)
Kim?D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

9.

Tamam, pazartesi günü görüşürüz.A)
Annem gibi kimse sütlaç yapamaz.B)
Yer yüzünde depremlerin artacağı
söyleniyor.

C)

Bahçemizdeki karabiber ağacı kurudu.D)

Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyun aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

10.

Haldun TanerA)
Kenan Hulusi KorayB)
Sait Faik AbasıyanıkC)
Ömer SeyfettinD)

Ziyafet sofrasındaki yemekleri tek tek inceledi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili ikileme hangi
görevde kullanılmıştır?

11.

NesneA)
Zarf tümleciB)
Dolaylı tümleçC)
ÖzneD)

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

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

12.

TartışmaA)
ÖykülemeB)
BetimlemeC)
AçıklamaD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında
“saf şiir” anlayışının temsilcilerinden biri
değildir?

13.

Ziya Osman SabaA)
Ahmet Muhip DıranasB)
Ziya GökalpC)
Asaf Halet ÇelebiD)

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun
Dönemi'nde ilk fıkra yazarlarından biri
değildir?

14.

Ahmet RasimA)
Ahmet HaşimB)
Hüseyin Cahit YalçınC)
Şevket RadoD)

Kendi kendimize soracağımız soru şu olmalıdır(I)
“Bu yazıyı niçin yazıyorum(II) Öncelikle neyi
söylemek(III) neyi duymak istiyorum(IV)”

Yukarıdaki ifadede numaralandırılmış
cümlelerden hangisine iki nokta (:) işareti
konmalıdır?

15.

I.A)
II.B)
III.C)
IV.D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında
“Beş Hececiler” olarak bilinen şairlerden biri
değildir?

16.

Yusuf Ziya OrtaçA)
Ahmet Muhip DıranasB)
Enis Behiç KoryürekC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle dışı
unsur yoktur?

17.

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

D)

“Geçmiş Yaz” şiiri aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

18.

Cahit Sıtkı TarancıA)
Ahmet Muhip DıranasB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Necip Fazıl KısakürekD)

“Frankfurt Seyahatnamesi” adlı eser
aşağıdakilerden hangisine aittir?

19.

Hüseyin Cahit YalçınA)
Şevket RadoB)
Ahmet RasimC)
Ahmet HaşimD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz
vardır?

20.

Çocuklar palyaçoyu görünce gülmeye
başladılar.

A)

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

B)

Bugünkü yemeğimi dünden yaptım.C)
Onunla konuşabilirsin ama dikkatli ol.D)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 A
Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz()
eleştirin() basit bir adamı dost edinmek
isterseniz() methedin()

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

1.

(,), (;), (;)A)
(,), (;), (,)B)
(,), (:), (,)C)
(,), (,), (,)D)

Bireyin iç dünyasını esas alan Cumhuriyet
Dönemi sanatçılarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

2.

Peyami Safa, Ahmet Hamdi, Tarık Buğra bu
anlayışın önde gelen sanatçılarındandır.

A)

Romanlarında realist bir bakış açısı
hakimdir.

B)

Toplumcu gerçekçi yazarlardır.C)
Metinler arasılık ve üstkurmaca gibi bir takım
yeni anlatım teknikleri kullanmışlardır.

D)

Türk edebiyatında biyografik roman türünde
yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya GökalpA)
Adı: AylinB)
İslamcı Bir Şairin Romanı: Mehmet AkifC)
Goethe: Bir Dehanın RomanıD)

I. Türk tiyatrosunun en parlak dönemidir.
II. Geleneksel tiyatro ile modern tiyatro

sentezlemeye çalışılmıştır.
III. Toplumsal ve siyasi olaylar Türk Tiyatrosunu

olumsuz etkilemiştir.
IV. Bu dönemde siyasi içerikli belgesel oyunlar

da yazılmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri 1960 sonrası Türk
tiyatrosunun özelliklerindendir?

4.

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

Modern tiyatro türlerinden biri olan
“Komedi” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Kahramanları soylu ve yüksek tabakadan
kişilerdir.

A)

Gülünç olaylar işlenir.B)
Kaba şakalar, söz oyunları, imalar kullanılır.C)
Üç birlik kuralına uygundur.D)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı romanı
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

1960’larda Türk romanında hem konu hem
de teknik açıdan gelişmeler görülür.

A)

1970 – 1980’li yıllarda dini içerikli romanların
sayısında azalma görülmüştür.

B)

Tezli tarihi romanlar yazılmaya başlanır.C)
Romanlarda kadın sorunları da ele
alınmıştır.

D)

Akıl ve bilimin üç büyük düşmanı vardır()
Fanilik() cahillik() tembellik()

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangileri gelmelidir?

7.

(.), (,), (,), (...)A)
(.), (,), (,), (.)B)
(:), (,), (,), (.)C)
(;), (,), (,), (.)D)

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk
cümlesi olabilir?

8.

Eleştirmenin bu görüşüne güvenmeyen
sanatçı başarılı olmaz.

A)

Bundan dolayı okumayan insanlar ile hiçbir
iş başarılamaz.

B)

Çünkü öykülerin ana konusu insan ve
denizdir.

C)

Bir milletin milli bilince erişmesinde en büyük
rolü kültür oynar.

D)
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A
"Kuyucaklı Yusuf" adlı romanın yazarı
kimdir?

9.

Sabahattin AliA)
Bilge KarasuB)
Oğuz AtayC)
Orhan KemalD)

Aşağıdakilerden hangisi bir söylev çeşidi
değildir?

10.

Askerî söylevA)
Dinî söylevB)
Doğal söylevC)
Akademik söylevD)

Ansiklopedi, birden çok konuda özlü ve bilimsel
bilgiler veren bir yapıttır. Ansiklopediler, bilgilerin
harf sırasına göre dizildiği, akademik yönü olan
yapıtlardır. Kişinin dilediği her konuda özlü
bilgiye, en kısa yoldan ulaşmasını sağlayan bir el
altı kaynağı, ev ve işyeri kitabıdır.

Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme
yollarından hangisi ağır basmaktadır?

11.

ÖrneklemeA)
TanımlamaB)
BenzetmeC)
KarşılaştırmaD)

Deneme ve makale türleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Makalenin dili daha açık ve anlaşılırdır.A)
Makalede nesnel bir anlatım tarzı vardır.B)
Denemede makalede olduğu gibi
düşünceleri kanıtlama zorunluluğu yoktur.

C)

Denemenin dili makaleye göre daha ciddidir.D)

Köyde on gün kaldıktan sonra dostlar ve
çocuklarımla vedalaşıp yola çıktım. İlk durak
uzak yayalar olacak. Uzun ve biraz da yorucu bir
yolculuktan sonra Teyran tepesine geldim. Atım
da ben de yorulmuştuk. Başımı ellerimin arasına
alarak uzaklara daldım ve öylece durdum…

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

13.

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

Söylev türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Akıcı, içten, etkili ve coşturucu bir anlatıma
sahiptir.

A)

Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde
kullanılır.

B)

Klişeleşmiş sözler ve deyimler kullanılır.C)
Söyleşmeye bağlı anlatım ağır basar.D)

Poz vermekle rol yapmak aynı şey değildir. Poz
vermek bir anlıktır. Kendinizi kasarak
olduğunuzdan farklı görünebilirsiniz. Bu görünüş
sizin normal görünüşünüzden güzel olabilir. Oysa
rol yapmak uzun sürelidir. Kendinizi kastığınız an
doğallıktan uzaklaşırsınız. Güzel görünmek
isterken çirkinleşirsiniz.

Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme
yollarından hangisi ağır basmaktadır?

15.

BenzetmeA)
KarşılaştırmaB)
ÖrneklemeC)
Tanık göstermeD)
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A
Şimdiki kuşak popüler müzik tutkunu. Oysaki
popüler müzik adı üstünde gelip geçici olandır.
Yarın unutulur gider ve insanın ne ruh dünyasına
ne de düşünce dünyasına bir şeyler katar. Sanat
müziği ya da halk müziği böyle değildir. Çünkü
onlar milletin düşünce ve yaşayış dünyasının
mahsulleridir. Herkes onlarda kendisinden bir
parça bulur. Bu sebeple halk müziği ve sanat
müziği popüler müzik ile kıyaslanmayacak kadar
çok üstündür.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

16.

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

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hatipte
bulunması gereken özelliklerde biri değildir?

17.

Dinleyicilerin ilgilerini ve tepkilerini göz
önünde bulundurması

A)

Söz söylediği konuda zengin bilgi ve
düşünce birikimine sahip olması

B)

Konuşma sırasında süslü, sanatlı bir dil
kullanması

C)

Konuşma sırasında açık ve inandırıcı olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatındaki
ilk deneme yazarlarından biri değildir?

18.

Elif ŞafakA)
Ahmet HaşimB)
Ahmet RasimC)
Cenap ŞahabettinD)

Yeşil, yumuşak çimenlerin üzerine oturmuş,
gözlerinden birbiri ardı sıra yuvarlanan gözyaşları
arasından bana bakıyor. Oturduğu yerdeki
çimenlerin sarı, yeşil parıltısı gözlerimi
kamaştırdı. Gerideki bahçe duvarını gözden
saklayan mor leylaklardan etrafa hafif, serin bir
koku yayılıyordu.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

19.

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

Teknik, bilimin kristalize olmuş hâlidir. Yani
bilimin araç-gereç ve makineye dönüşmüş hâlidir.
İnsanoğlu onun sayesinde ilk çağların
karanlığından sıyrılmıştır. Kendine daha çok
zaman ayırıp kültürel yönden olgunlaşmıştır.
Birbirini sevmeyi, barış içinde bir arada yaşamayı
öğrenmiştir.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

20.

Betimleyici anlatımA)
Tartışmacı anlatımB)
Öyküleyici anlatımC)
Açıklayıcı anlatımD)
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ALMANCA 7 A
Ich bin Vegetarierin, -------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

1.

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

D)

Silvia will -------.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

2.

gerne eine Schokoladentorte essenA)
die Rechnung bezahlenB)
eine Nachspeise bestelltC)
etwas zum Trinken nehmenD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

sondernA)
niemandB)
allesC)
jemandD)

------- Türkei isst man am Nachmittag ein Stück
Kuchen oder Kekse.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

In derA)
Aus demB)
An dieC)
Für dasD)

Der Korn / Der Reis / Das Öl / Die Nudeln

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Der KornA)
Die NudelnB)
Das ReisC)
Das ÖlD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

NichtsA)
NiemandB)
EtwasC)
AllesD)

Was ist für dich beim Frühstück ganz wichtig?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

7.

Zum Frühstück habe ich meine Eltern
eingeladen.

A)

Ich bin Vegetarierin, ich esse kein Fleisch.B)
Ja, Kaffee trinke ich sehr oft.C)
Ein Frühstück ohne Brot und Marmelade ist
für mich kein richtiges Frühstück.

D)
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A
Meine Schwester geht ------- Flughafen, um
meine Mutter abzuholen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

umA)
zumB)
insC)
anD)

Die Abfahrtszeit ist um 08.15 Uhr.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

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

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

überA)
vorB)
hinterC)
unterD)

Kann ich zur Universität zu Fuß gehen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

11.

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

A)

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

B)

Wenn du willst können wir zusammen ein
bißchen laufen.

C)

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

D)

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

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

12.

den Weg zum Bahnhof zeigenA)
in der Nähe ein Hotel empfehlenB)
könnten Sie die Fahrkarten kaufenC)
dringend Medikamente besorgenD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

Die AnsageA)
Die FahrkarteB)
Die KlasseC)
Die FahrtD)
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A
Ich gehe nach der Schule zum Mathekurs.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

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

Was hast du am Freitag gemacht?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

15.

Ich habe heute keine Zeit.A)
Ich war mit Deniz im Kino.B)
Er spielt Basketball.C)
Er muss sich für die Prüfung vorbereiten.D)

Ich habe am Wochenende viel Zeit, ------- meine
Freunde zu besuchen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

weilA)
wennB)
dannC)
umD)

Meine Eltern sind froh, dass ich solche Hobbys
habe, die nicht ------- sind.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar? 

17.

gefährlichA)
lustigB)
fröhlichC)
glücklichD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

dennA)
dessenB)
dazuC)
dannD)

Hülya hat gemeint, sie kann Geld verdienen.

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

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

19.

Hülya sagt, dass sie viel Geld verdienen
muss.

A)

Hülya behauptete, dass man viel Geld
verdienen kann.

B)

Hülya hat gemeint, dass sie Geld verdienen
kann.

C)

Hülya meint immer, dass Geld sehr wichtig
ist.

D)

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

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

20.

lebhaftA)
glücklichB)
stressigC)
fröhlichD)
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FRANSIZCA 7 A
Je n’aime ------- le miel, ------- la confiture. 

Trouvez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcükleri bulunuz.

1.

ne / neA)
ni / niB)
non / ouiC)
ne / pasD)

vraiment   /   trop chaud   /   fait   /   à Paris   /   il
      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.

2.

I / II / III / V / IVA)
II / IV / V / I / IIIB)
IV / I / III / V / IIC)
V / III / I / II / IVD)

Elise ------- la télévision lorsque tu -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

3.

regardait / es partiA)
regarde / partaisB)
voit / dormaisC)
disais / partaisD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

alléA)
allerB)
vaC)
ironsD)

«Bunu bana on kez tekrar etmene gerek yok!»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Ça ne vaut la peine de le faire douze fois!A)
Ce n’est pas la dixième fois!B)
Ce n’est pas la peine de le dire onze fois!C)
Ce n’est pas la peine de me le répéter dix
fois!

D)

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

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

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

6.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Cécile et Meryem se sont beaucoup ------- au
tournoi.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

7.

amuséesA)
amusésB)
amuséC)
amuséeD)
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A
est    /    connue    /    une    /    Marie Curie    /  
  I               II                III                  IV

physicienne    /    très 
        V                   VI

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

8.

I / II / IV / V / III / VIA)
III / IV / V / I / VI / II  B)
IV / I / III / V / VI / IIC)
V / VI / II / I / IV / III   D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

LesquelsA)
LaquelleB)
LequelC)
QuelleD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

alléA)
parléB)
venuC)
regardéD)

«İki yıldır iş arıyorum.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Je cherche un boulot depuis deux ans. A)
Je veux travailler depuis un an. B)
Je désir un beau travail pour deux ans. C)
Je cherche un travail pour trois ans. D)

Je dis «Super!» quand je -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

suis contentA)
suis tristeB)
pleureC)
malheureuxD)

Lundi est ------- jour de la semaine. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

13.

le deuxièmeA)
le premierB)
la deuxièmeC)
la première D)

Je voudrais voyager dans une -------. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

14.

trainA)
camionB)
caravaneC)
avionD)

------- langues veux-tu parler? 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

15.

QuelleA)
QuelB)
QuelsC)
QuellesD)
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A
I. Monsieur Rioux est directeur.
II. Il a 55 ans.
III. La réunion commence.
IV. Il est marié.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

16.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Mon père ------- 75 ans.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

estA)
aB)
ontC)
asD)

«Elsa giyim tarzını değiştirdi.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

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

«Elle voudrait avoir plus d’argent.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

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

«Ce couteau sert à couper du gâteau.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Şu makasla her şey kesilir.A)
Bu bıçak pasta kesmeye yarıyor.B)
Makasla kâğıt kesilir. C)
Bıçakla pasta servis ediyor. D)
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İNGİLİZCE 7 A
Lisa: I prefer rock music to heavy metal music.
Tom: I totally ------- with you. I do not like rock

music at all.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

1.

tendA)
disagreeB)
thinkC)
agree D)

I’d rather ------- country ------- rap. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

2.

listens to/toA)
listened to /thanB)
listen to/thanC)
listening to/moreD)

Mary: I like listening to rock music while
exercising.

Jack: I -------. I always do the same.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

3.

disagreeA)
don’t think soB)
am afraid I disagreeC)
couldn’t agree moreD)

Listening to heavy metal music may ------- the
driver’s attention. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

4.

calmA)
remainB)
distractC)
focusD)

My sister, Jane never gives away my secrets.
She is very -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

5.

generousA)
reliableB)
supportiveC)
calmD)

Lucy ------- her mother a lot since they both have
slanted eyes.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

6.

seemsA)
seesB)
looksC)
resemblesD)

Our teacher seems to be -------. He chooses his
words carefully. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

7.

reliableA)
generousB)
well-spokenC)
calmD)
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A
A good friend is someone who will not ------- you
halfway through. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

8.

leaveA)
judgeB)
findC)
lookD)

Nobody should be ------- for doing something until
it is proven. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

9.

givenA)
expressedB)
believedC)
blamed D)

Many people complain ------- the service and
standards in hospitals. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

10.

ofA)
aboutB)
onC)
withD)

Jack: Some dormitories still use shared toilets
and bathrooms.  

John: Why don’t we ------- more dormitories that
have rooms with bathrooms?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

11.

buildA)
have builtB)
to buildC)
buildingD)

------- of the basic rights for people is common all
around the World. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

12.

DisadvantageA)
ViolationB)
DemonstrationsC)
TendencyD)

A ------- is a person who gains access to your
credit card or banking account information and
does shopping in your name.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

13.

burglarA)
criminalB)
thiefC)
cybercrookD)
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A
Some municipalities are going to ------- more in
new forms of transportation. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

investA)
buyB)
makeC)
workD)

Malicious malware is a software that is designed
to stop a computer’s normal -------.  

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

15.

usingA)
shoppingB)
functioningC)
workingD)

Before you start playing a game, you have to
------- an account and log in. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

16.

makeA)
createB)
doC)
happenD)

Getting a good night’s sleep is ------- in many
respects. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

17.

vitalA)
badB)
harmfulC)
unhealthyD)

Teachers are not ------- to have breaks whenever
they want to. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

18.

allowedA)
helpedB)
suggestedC)
believedD)

Whenever I see a snake on TV, I feel -------
because I am afraid of snakes. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

19.

relaxedA)
happyB)
depressedC)
calmD)

Mary: I always get bad marks in the exams. 
Tom: I think you should ------- hard before the

exams.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

20.

studyingA)
studyB)
studiedC)
to studyD)
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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. 


