
            

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

BA - AÇIKÖĞRETİM OKULLARI

 

 
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BATI AVRUPA - BALKANLAR 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ III. DÖNEM SINAVI 

 
ÖĞRENCİNİN 
 

SOYADI : ………………………….............................................................................................................. 

ADI : ……………………………….............................................................................................................. 

T.C. KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ........................................................................................................... 

SINAV SALON NO : ………………..…………………………............. SIRA NO: ....................................... 

Sınavla ilgili soru kitapçığının ön ve arka kapağındaki tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum. 
 
İMZA:………………………………. 
 

SINAV İÇERİĞİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR 
 
1. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakika, toplam süre 150 dakikadır. 
2. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi 

bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir. Sınavın 
başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği 
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

4. Sınav sırasında hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımının (A, 
B, C,…, Y, Z), program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. 
tuşlar bulunamaz. 

 
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da 
mutlaka dikkatlice okuyunuz. 
 

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, 
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
 

Testin Adı Soru
Sayısı

Sayfa
No

BİYOLOJİ 1 20 02
BİYOLOJİ 2 20 04
COĞRAFYA 1 20 06
COĞRAFYA 3 20 08
FELSEFE 4 20 10
FİZİK 1 20 12
SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 20 14
SEÇMELİ FİZİK 1 20 16
SEÇMELİ MANTIK 1 20 21
SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 20 23
SEÇMELİ TARİH 2 20 26
SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 20 28
SEÇMELİ ALMANCA 5 20 31

Testin Adı Soru
Sayısı

Sayfa
No

SEÇMELİ FRANSIZCA 5 20 34
SEÇMELİ İNGİLİZCE 5 20 37
SEÇMELİ ALMANCA 6 20 40
SEÇMELİ FRANSIZCA 6 20 43
SEÇMELİ İNGİLİZCE 6 20 46
SEÇMELİ ALMANCA 7 20 49
SEÇMELİ FRANSIZCA 7 20 52
SEÇMELİ İNGİLİZCE 7 20 55
TARİH 2 20 58
ALMANCA 6 20 60
FRANSIZCA 6 20 63
İNGİLİZCE 6 20 66

A 0105
5. OTURUM Cumartesi



BİYOLOJİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi bebeğin
büyümesiyle ilgili bir örnektir?

1.

YürümeA)
Kilo alma B)
EmeklemeC)
Koşma D)

Aşağıdakilerden hangisi vücuda alındıktan
sonra lipitler tarafından çözünen
vitaminlerden biri değildir?

2.

B A)
D B)
EC)
K D)

pH değeri 0 ile 7 arasında olan maddelere ne
denir?

3.

Alkali A)
NötrB)
Bazik C)
Asidik D)

Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın yapısında
bulunan şekerdir?

4.

GalaktozA)
SükrozB)
GlikozC)
DeoksiribozD)

Bileşik enzimlerdeki organik yardımcı kısma
ne ad verilir?

5.

KoenzimA)
KofaktörB)
ApoenzimC)
HoloenzimD)

Aşağıdakilerden hangisi tiroksin sentezi için
gerekli mineraldir?

6.

Çinko A)
Iyot B)
DemirC)
Kalsiyum D)

Aşağıdakilerden hangisi depo edilen
hayvansal polisakkaritlerden biridir?

7.

KitinA)
NişastaB)
GlikojenC)
SelülozD)

Nötral yağların  sentezi sırasında yağ
asitlerinin gliserole bağlanmasına ne ad
verilir?

8.

Dehidrasyon senteziA)
HomeostaziB)
KohezyonC)
EsterleşmeD)

Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin bir
gramının sıcaklığını 1 derece (ºC) arttırmak
için gerekli olan ısı miktarını ifade eder?

9.

Öz ısıA)
EnzimB)
KohezyonC)
HomeostaziD)

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

10.

BakteriA)
CansızB)
CanlıC)
BitkiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi yıkım reaksiyonları
arasında yer almaz?

11.

Protein senteziA)
Solunum B)
Yağ senteziC)
FotosentezD)

Aşağıdaki canlılardan hangisi ökaryot canlı
grubunda yer almaz?

12.

KurbağaA)
BakteriB)
AmipC)
Papatya D)

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

13.

Obezite A)
AnemiB)
Beriberi C)
PellegraD)

Aşağıdakilerden hangisi diş sağlığı için
önemli olan bir mineraldir?

14.

İyotA)
FlorB)
DemirC)
KlorD)

Aşağıdakilerden hangisi canlıların
bulundukları çevrede yaşamasını sağlayan
kalıtsal, yapısal veya davranışsal
değişiklikleri tanımlayan terimdir?

15.

ÜremeA)
HareketB)
UyumC)
BeslenmeD)

Aşağıdakilerden hangisi yapısında urasil ve
riboz bulunan tek zincirli nükleik asittir?

16.

RNAA)
AminoasitB)
PolipeptitC)
DNAD)

Endositoz ile katı maddelerin hücre içine
alınmasına ne ad verilir?

17.

DifüzyonA)
Ekzositoz B)
FagositozC)
PinositozD)

Aşağıdakilerden hangisi küçük moleküllerin
hücre zarından  pasif taşınması yollarından
biridir?

18.

PinositozA)
Ekzositoz B)
FagositozC)
Difüzyon D)

Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinde
görev alan organeldir?

19.

LizozomA)
KloroplastB)
MitokondriC)
Ribozom D)

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

20.

KloroplastA)
MitokondriB)
Duvar C)
ÇekirdekD)
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BİYOLOJİ 2 A
Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara
ne ad verilir?

1.

Analog organA)
Homolog organB)
Ampirik organC)
Filogenik organD)

Aşağıdaki organizmaların hangisi 105 ºC ve
daha yüksek sıcaklıkta yaşayabilir?

2.

ArkelerA)
ProtistlerB)
MantarlarC)
VirüslerD)

Aşağıdakilerden hangisi yüzücü
sölenterlerden biridir?

3.

Deniz şakayığıA)
HidralarB)
Deniz anasıC)
Deniz mercanlarıD)

İnsan aşağıdaki omurgalı hayvan
gruplarından hangisinde yer alır?

4.

SürüngenlerA)
İki yaşamlılarB)
MemelilerC)
KuşlarD)

Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçaları
oluşturan canlılardan biri değildir?

5.

KaridesA)
MidyeB)
SalyangozC)
AhtapotD)

I. Hücre yapısı ve sayısı
II. Embriyonik gelişimler
III. Vücut simetrisi

Yukarıdakilerden hangileri doğal
sınıflandırma yapılırken dikkate alınan başlıca
özellikler arasında yer alır?

6.

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

Omurgalı hayvanlar ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

7.

Kloroplast organeli bulunur.A)
Emriyonik gelişimin ilk evrelerinde solungaç
yarığı görülür.

B)

Hücre duvarı selüloz yapılıdır.C)
Genelde açık dolaşım görülür.D)

Ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından
benzer özelliklere sahip, çiftleştiklerinde kısır
olmayan yavrular oluşturan bireyler
topluluğuna ne ad verilir?

8.

CinsA)
AileB)
TakımC)
TürD)

Aşağıdakilerden hangisi virüslerin
insanlarda neden olduğu hastalıklardan biri
değildir?

9.

SirozA)
KuduzB)
GastritC)
UçukD)

Bakterileri konakçı olarak kullanan virüslere
ne ad verilir?

10.

BakteriyofajA)
KapsitB)
GenomC)
Nükleik asitD)
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A
Ekmek mayası aşağıdaki canlı gruplarının
hangisinde yer alır?

11.

BakterilerA)
MantarlarB)
ProtistaC)
ArkelerD)

Taksonomik hiyerarşide tür basamağından
âlem’e doğru gidildikçe gerçekleşen olaylarla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

12.

Canlı sayısı azalır.A)
Protein benzerliği artar.B)
Canlı çeşitliliği artar.C)
Gen benzerliği artar.D)

Aşağıdakilerden hangisi prokaryotlar
grubunda bulunan âlemlerden biridir?

13.

MantarlarA)
BakterilerB)
ProtistalarC)
BitkilerD)

Mantarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Glikozun fazlasını glikojen olarak depo
ederler.

A)

Eşeyli ve eşeysiz ürerler.B)
Beslenme şekilleri heterotroftur.C)
Hücre duvarı selüloz yapılıdır.D)

Biyoremediasyon sürecinde kullanılan canlı
grubu aşağıdakilerden hangisidir? 

15.

Eklem bacaklılarA)
BitkilerB)
MikroorganizmalarC)
SölenterlerD)

Protisler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

16.

Genellikle nemli ve sulu ortamda yaşarlar.A)
Çoğunluğu çok hücrelidir.B)
Eşeyli ya da eşeysiz ürerler.C)
Ökaryot hücre yapısına sahiptir.D)

Aşağıdakilerden hangisi vücut ısısı sabit olan
canlılardan biridir?

17.

BalıklarA)
SürüngenlerB)
İki yaşamlılarC)
KuşlarD)

Aşağıdakilerden hangisi omurgasız
hayvanlar arasında yer almaz?

18.

İki yaşamlılarA)
YumuşakçalarB)
SölenterlerC)
SolucanlarD)

Aşağıdakilerden hangisi hücre duvarı
üzerinde bulunup bakterinin daha dirençli
olmasını sağlayan yapılardan biridir?

19.

PeptidoglikanA)
PilusB)
KamçıC)
KapsülD)

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi sadece
tek hücreli canlıları kapsamaktadır?

20.

BitkilerA)
BakterilerB)
ProtistlerC)
Hayvanlar D)
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COĞRAFYA 1 A
Doğada var olan ve insan tarafından
değiştirilmemiş, bozulmamış ve yapay
olmayan canlı ve cansız varlıkların bir arada
bulunduğu bütüne ne ad verilir?

1.

Doğal ortamA)
KıtaB)
Tarımsal araziC)
YeryüzüD)

Suriye ve Irak’tan, Türkiye’ye doğru esen
sıcak rüzgarlara ne ad verilir?

2.

KrivetsA)
SamyeliB)
EtezyenC)
MistralD)

Kıtaların, ülkelerin, kent ve kasabaların
sınırlarını gösteren harita türü
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Beşeri haritalarA)
Genel haritalarB)
Siyasi ve idari haritalarC)
Fiziki haritalarD)

Aşağıdakilerden hangisi ılıman iklim
türlerinden biridir?

4.

Kutup iklimiA)
Muson iklimiB)
Akdeniz iklimiC)
Tundra iklimiD)

Haritalarda yapılan küçültme oranına ne ad
verilir?

5.

LejantA)
ÖlçekB)
KoordinatC)
BaşlıkD)

Üzerinde yaşadığımız, ayağımızı bastığımız kara
parçasına ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

yer kabuğuA)
su küreB)
hava küreC)
canlı küreD)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye’nin
özel konumu ile ilgili değildir?

7.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada
ülkesidir.

A)

Ortalama yükseltisi fazladır.B)
Yer altı kaynakları çok çeşitli ve zengindir.C)
Gölge boyu kuzeye doğru uzar.D)

Dünya’da en zengin bitki florasına sahip olan
bölge aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Ekvatoral sahaA)
Güney kutup sahasıB)
ÇöllerC)
Kuzey kutup sahasıD)

Yükselemeyen ılık ve nemli hava kütlelerinin
soğuk olan yeryüzüne temas etmesi ve
içindeki su buharının yüzeye yakın yerlerde
yoğunlaşması ile oluşan hava olayı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

ÇiyA)
YağmurB)
SisC)
KırağıD)

Aynı enlem üzerinde yer alan bütün noktalar
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

10.

Ekvatora olan uzaklıkları eşittir.A)
Çizgisel hızları eşittir.B)
Kutup noktalarına olan uzaklıkları eşittir.C)
Güneş ışınları alma açıları farklıdır.D)
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A
Gezip gördüğü yerlerin tarihi, coğrafi, siyasi,
idari ve sosyolojik özelliklerini
“Geographika” adlı eserinde kaleme alan
Eski Çağın ünlü coğrafyacısı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

PlatonA)
TalesB)
Piri ReisC)
StrabonD)

Deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip
olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen
kapalı eğrilere ne ad verilir?

12.

FalezA)
BoyunB)
İzohipsC)
DeltaD)

Eğim nedeniyle dağların Güneş gören
yamaçlarının, Güneş görmeyen taraflarına
göre daha sıcak olmasına ne ad verilir?

13.

İklim etkisiA)
Enlem etkisiB)
Bakı etkisiC)
Boylam etkisiD)

Dünya’nın güneşin etrafına yaptığı dolanıma
ne ad verilir?

14.

Yıllık hareketA)
Aylık hareketB)
Haftalık hareketC)
Günlük hareketD)

Başlangıç meridyeninin geçtiği kabul edilen
şehir aşağıdakilerden hangisidir?

15.

RomaA)
BerlinB)
ParisC)
GreenwichD)

Atmosferin yere dokunan en alt katmanı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

MezosferA)
TroposferB)
TermosferC)
StratosferD)

Güney yarım kürede yaz hangi tarihte başlar?17.

21 MartA)
21 HaziranB)
23 EylülC)
21 AralıkD)

Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın
paralel ve meridyenlere göre olan konumuna
ne ad verilir?

18.

Fiziksel konumA)
Matematiksel konumB)
Çizgisel konumC)
Özgün konumD)

Aşağıdakilerden hangisi beşeri ve ekonomik
coğrafyanın alt dallarından biri değildir?

19.

Ulaşım coğrafyasıA)
HidrografyaB)
Nüfus coğrafyasıC)
Tarım coğrafyasıD)

Haritacılık ile ilgilenen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

KartoğrafyaA)
SismolojiB)
SosyolojiC)
AntropolojiD)
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COĞRAFYA 3 A
Yeryüzünün en dışında ısısını tamamen
kaybetmiş, yoğunluğun en az olduğu, en ince
katmana ne ad verilir?

1.

İç kuvvetA)
Yer kabuğuB)
KayaçC)
Fay hattıD)

Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçlardan
biri değildir?

2.

KalkerA)
Kum taşıB)
Kil taşıC)
MarnD)

Bir kıvrım dağında kıvrılarak yüksekte kalan
kısma ne ad verilir?

3.

JeosenklinalA)
SeklinalB)
AntiklinalC)
KalderaD)

Türkiyede İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da
bulunan tuz yatakları, Güneydoğu
Anadolu'daki petrol yatakları ve Ege
bölgesinde bulunan bor madenleri hangi
jeolojik zamanda oluşmuştur?

4.

Mesozoik zamanA)
Tersiyer zamanB)
Kuaterner zamanC)
Paleozoik zamanD)

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük
kayaçlardan biri değildir?

5.

AndezitA)
BazaltB)
ObsidiyenC)
GranitD)

Aşağıdakilerden hangisi buzul aşındırma
şekillerinden biridir?

6.

Aşınım düzlüğüA)
Moren depolarıB)
Sander düzlüğüC)
Hörgüç kayaD)

Aşağıdakilerden hangisi Marmara  Denizine
dökülen akarsulardan biridir?

7.

SusurlukA)
FıratB)
DicleC)
GedizD)

Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr aşındırma
şekillerinden biridir?

8.

LösA)
Şahit kayaB)
BarkanC)
KumullarD)

Arazinin fay hatları tarafından kırıldığı veya
kesintiye uğradığı alanlarda kırık hatlarını
takip ederek yeryüzüne kadar ulaşan suların
meydana getirdikleri kaynaklara ne ad
verilir?

9.

AkiferA)
GayzerB)
Artezyen kaynağıC)
Fay kaynağıD)

Kurak ve yarı kurak alanlarda sel sularının
dağ yamaçlarını küçük yarıntılar şeklinde
parçalaması ile oluşan akarsu aşınım şekline
ne ad verilir?

10.

MenderesA)
PeribacasıB)
KırgıbayırC)
PlatoD)

Eğimin azaldığı, akış hızının düştüğü,
aşındırmanın azaldığı alanlarda akarsuların
yapmış oldukları kıvrımlara ne ad verilir?

11.

LösA)
MenderesB)
TafoniC)
Mantar kayaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi akarsuların
meydana getirdiği başlıca biriktirme
şekillerinden biri değildir?

12.

Dağ içi ovasıA)
Delta ovasıB)
Dev kazanıC)
Birikinti konisiD)

Yeryüzünün büyük çukur alanlarında biriken
ve kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su
kütlelerine ne ad verilir?

13.

OkyanusA)
Doğal göllerB)
Kenar denizC)
İç denizD)

10° - 20° enlemleri arasında yazın yeşeren,
kışın kuruyan, uzun boylu otlar ve seyrek
ağaçlardan meydana gelen bitki örtüsü
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

SavanA)
TundraB)
Tropikal yağmur ormanlarıC)
Muson ormanlarıD)

Toprakta yetişen bitkilerin yaşamlarını
tamamladıktan sonra çürüyerek toprağa
karışması ile meydana gelen organik
maddelere ne ad verilir?

15.

Kimyasal ayrışmaA)
Mekanik ufalanmaB)
HorizonC)
HumusD)

Türkiye'de denizden uzak karaların iç
kısımlarında ilkbahar yağışları ile yeşeren,
yaz kuraklığı ile kuruyan cılız ot
topluluklarına ne ad verilir?

16.

MakiA)
GariğB)
BozkırC)
TundraD)

Türkiye'de alansal ve yoğunluk olarak orman
varlığının en fazla olduğu bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Karadeniz ormanlarıA)
Akdeniz ormanlarıB)
Batı Anadolu ormanlarıC)
Orta Anadolu ormanlarıD)

Akarsuların biriktirdiği toprakların daha
sonra volkanik faaliyetler sonucu ortaya
çıkan kum boyutundaki malzemeler ile
karışması ile oluşan topraklara ne ad verilir?

18.

Çernezyom topraklarA)
Litosol topraklarB)
Podzol topraklarC)
Regosol topraklarD)

Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde
görülen ve kızılçam ormanlarının tahrip
edilmesi ile ortaya çıkan ortalama 1 veya 3
metre boyundaki ağaççıklardan oluşan bitki
örtüsüne ne ad verilir?

19.

BozkırA)
PsödomakiB)
MakiC)
GariğD)

Aşağıdakilerden hangisi zonal (yerli)
topraklardan biri değildir?

20.

Kahverengi orman toraklarıA)
Halomorfik topraklarB)
Laterit topraklarC)
Terra rossa topraklarıD)
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FELSEFE 4 A
Ahlaka yönelik “ödev” kavramını kullanan ve
iyi istence vurgu yapan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

BenthamA)
KantB)
HegelC)
DescartesD)

Bilginin kaynağı konusunda Kant, “Algısız
kavramlar boş, kavramsız algılar kördür.”
diyerek kendisinden önce gelen hangi iki
filozofun düşüncelerini sentezlemiştir?

2.

Descartes ve SpinozaA)
Berkeley ve HumeB)
Locke ve BerkeleyC)
Descartes ve LockeD)

Husserl’in “Bilinç her zaman bir şeyin
bilincidir.” düşüncesiyle öne çıkardığı ve bir
bilinç ontolojisi yaptığı akıma ne ad verilir?

3.

HermeneutikA)
AydınlanmaB)
FenomenolojiC)
Meta-etikD)

Aydınlanmanın amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Skolastik anlayış ile çelişmemekA)
Ahlakın ilkelerini belirlemekB)
İdolleri doğru yorumlayabilmekC)
İnsanı ve doğayı sadece akıl temelinde
anlamak

D)

Aşağıdakilerden hangisi Hegel’in diyalektik
yasasının süreçlerinden biri değildir?

5.

SentezA)
AntitezB)
ArgümanC)
TezD)

18. yüzyılın önemli filozoflarından Kant’ın,
insanın kendi suçu nedeniyle düşmüş olduğu
ergin olmayış durumundan kurtulma olarak
tanımladığı kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

FenomenA)
SkolastikB)
AydınlanmaC)
ModerniteD)

Aşağıdakilerden hangisi 18. – 19. yüzyıl
felsefesinin genel özelliklerinden biri
değildir?

7.

Siyasi ve dini otoritelerin giderek güçlenmesiA)
Akla güven duyulması ve akılcı düşüncenin
artması

B)

Düşünce özgürlüğünün desteklenmesiC)
Aydın ve yazarlar sınıfının oluşmuş olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl
felsefesinin akımlarından biri değildir?

8.

Mantıkçı PozitivizmA)
Kavram RealizmiB)
Yeni OntolojiC)
FenomenolojiD)

 Ahlakı pratik alanda öngörür.
 İnsanın doğası gereği acıdan kaçtığını ve

haz peşinde olduğunu ifade eder.
 Kötülüğün insanın yanlış tercihte

bulunmasından kaynaklandığını savunur.

Yukarıda ahlak yaklaşımı verilen felsefeci
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

RousseauA)
KantB)
HegelC)
BenthamD)

Rousseau’nun devlet anlayışı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Devletin zorunlu bir toplumsal sözleşmeye
dayandığını savunur.

A)

Herkesin bir arada bulunduğu ancak
bireysel olarak özgür olabildikleri bir
toplumun imkânsız olduğunu ifade eder.

B)

Toplumda kötülüğe yol açan unsurların
ortadan kaldırılması için tek yolun doğal
yaşama uygun yasalar çıkarmak olduğunu
savunur.

C)

İlk devletin varlığının başka devletlerin
oluşmasını sağladığını ve devletlerin giderek
artıp savaşlara neden olduğunu ifade eder.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Husserl’in paranteze
alma yöntemini gerekli gördüğünü belirttiği
üç durumdan biri değildir?

11.

Dinle ilgili paranteze almaA)
Tarihle ilgili paranteze almaB)
Varoluşla ilgili paranteze almaC)
“İde”lerle ilgili paranteze almaD)
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A
“Varoluş, özden önce gelir.” yargısı ile
felsefe sisteminin merkezinde olan bir savı
dile getiren ve insanın özgürlüğünün
doğuştan değil bilinci sayesinde olduğunu
savunan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

SartreA)
GadamerB)
MarxC)
KuhnD)

Bilimin, bilim insanlarının toplumsal ve
kişisel değer yargılarından arınık olmadığını
savunan Kuhn’un, pozitivizmin bilim
görüşüne eleştirilerindeki kilit kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

KavramA)
TinB)
GeistC)
ParadigmaD)

Aşağıdakilerden hangisi Hartman’a göre,
varlıklar arasındaki dört temel katmandan
biri değildir?

14.

Tinsel katmanA)
Birleşik katmanB)
Ruhsal katmanC)
Organik katmanD)

Felsefesini hürriyet, hümanizm ve eğitim
kavramları üzerine kuran, “Felsefe Elifbası”
ve “Hürriyet, Gene Hürriyet” eserlerinin de
yazarı olan felsefeci aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

İonna KuçuradiA)
Nurettin TopçuB)
Nusret HızırC)
Hasan Ali YücelD)

Diyalektik yöntemi toplumun hareket ve
değişimlerini açıklamak amacıyla kullanmış
olan ve bu yöntemi “tarihsel materyalizm”
olarak da adlandırılan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

MarxA)
HegelB)
PopperC)
SartreD)

Metafiziksel önermelerin sözde önermeler
olduğunu savunan mantıkçı pozitivist
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

HegelA)
Rudolf CarnapB)
DescartesC)
SartreD)

Olgunun dışında gerçek hiçbir şey olmadığını
ve ancak deneye dayalı bilimsel bilginin
gerçeğin bilgisini içerdiğini savunan
düşünce akımına ne ad verilir?

18.

RealizmA)
RomantizmB)
PozitivizmC)
HistorisizmD)

“Düşünüyorum o halde varım.” sözünü
söyleyen, gerçekliğin ve ona bağlı tüm
varlıkların bilgisine akılla ulaşılabileceğini
savunan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

DescartesA)
GadamerB)
LockeC)
KantD)

İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün
ve yapıların anlamına yönelik yorumlamaya
ne ad verilir?

20.

SkolastikA)
DiyalektikB)
HermeneutikC)
OntolojikD)
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FİZİK 1 A
Aşağıdakilerden hangisi TÜBA’nın
görevlerinden biridir? 

1.

Yeraltı zenginlikleriA)
Küresel iklim değişikliğiB)
Araştırma ve yayın etiğiC)
Ağaçlandırma ve erozyonD)

Aşağıdakilerden hangisi, N/m2 birim
sembolüne sahip türetilmiş büyüklüklerden
biridir?

2.

HacimA)
ÖzkütleB)
KuvvetC)
BasınçD)

Yoğun haldeki maddenin ve elektriksel,
manyetik, optik ve esneklik gibi özelliklerini
inceleyen anabilimdalı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Nükleer fizikA)
Atom fiziğiB)
Katıhal fiziğiC)
Plazma fiziğiD)

CERN’de yapılan deneylerden biri olan LHC
çarpıştırıcısında üretilen bilgileri toplamak,
dünya genelinde dağıtmak ve işlemek için
oluşturulan sistem aşağıdakilerden
hangisidir? 

4.

Manyetik hızlandırıcıA)
Sabit depolama platformuB)
Dinamik veri tabanıC)
GRID ağ yapısı D)

Aşağıdakilerden hangisi evrenin başlangıcını
tanımlamaya yönelik geliştirilen teorilerden
biridir? 

5.

Big BangA)
GörelilikB)
KuantumC)
ElektromanyetikD)

Birden fazla etkiye maruz kalan cismin
yaptığı hareketin sonuç etkisi
aşağıdakilerden hangisidir? 

6.

Ortamın sürtünme katsayısıA)
Toplam enerji sabitliğiB)
Etkilerin bileşke vektörüC)
Hareket büyüklüğüD)

Sürtünmesiz zeminde durmakta olan bir cisme,
doğu yönünde 8N ve batı yönünde 2N kuvvet
uygulanmaktadır.

Yukarıdaki ifadeye göre, cismin hareketini
tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Cisim batı yönünde 10N’lik bileşke kuvvet ile
çekilmektedir.

A)

Cisim doğu yönünde 10N’lik bileşke kuvvet
ile çekilmektedir.

B)

Cisim batı yönünde 6N’lik bileşke kuvvet ile
çekilmektedir.

C)

Cisim doğu yönünde 6N’lik bileşke kuvvet ile
çekilmektedir.

D)

Yaptığı bilimsel çalışmalar ile akışkanlar
mekaniğine temel oluşturan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

El-CezeriA)
El-HarezmiB)
El-HaziniC)
El-BiruniD)

Bir maddenin kütlesinin hacmine oranına ne
ad verilir?

9.

ÖzkütleA)
BasınçB)
HacimC)
AğırlıkD)

Hacmi 8m3 olan küp şeklindeki su tankının
kenar uzunluğu kaç cm’dir?

10.

512A)
200B)
0,512C)
2x10–3D)

30 cm yüksekliğinde silindir şeklindeki şeker
kavanozunun hacmi 3240 cm3 olduğuna göre,
yarıçapı kaç cm’dir? (  3 alınız.)

11.

5A)
6B)
7C)
8D)

0,23m3 mazotun litre değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

230A)
23B)
2,3C)
0,23x10–3D)

2019 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0105-A

12 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Kitre adı verilen maddenin suya katılarak
suyun yoğunluğunun arttırılması yolu ile
boyanın su üstünde kalması prensibine
dayalı yapılan işlem aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Yağlı boya sanatıA)
Guaj boya sanatıB)
Elektroliz sanatıC)
Ebru sanatıD)

Hacmi 2916 cm3 olan basketbol topunun
yarıçapı kaç cm’dir?

14.

8A)
9B)
10C)
11D)

Nükleer bozunmalarda görülmeyen fakat
atomik boyutlarda aktif olup atomların
kararsızlığından sorumlu olan kuvvet
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Güçlü nükleer kuvvetA)
Kütle çekim kuvvetiB)
Zayıf nükleer kuvvetC)
Elektromanyetik kuvvetD)

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini
etkileyen faktörlerden biri değildir?

16.

Cismin durgun veya hareketli olmasıA)
Sürtünen yüzeyin cinsiB)
Sürtünen yüzeye etki eden dik kuvvetC)
Sürtünen yüzeyin alanıD)

Cismin belirli bir referans noktasına göre
yönlü uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

KonumA)
Yer değiştirmeB)
Ortalama hızC)
Anlık ivmeD)

Bir hareketlinin hareketi süresince yaptığı
toplam yer değiştirme miktarının, hareketi
tamamlamak için harcadığı zamana oranına
ne ad verilir?

18.

Anlık hızA)
Ortalama hızB)
Ortalama ivmeC)
Anlık ivmeD)

Sürtünmesiz bir düzlemde 5kg’lık bir cisim
20N’luk kuvvet ile 4 saniye çekiliyor. Cismin
4 saniye sonraki hızı kaç m/s olur?

19.

10A)
16B)
20C)
24D)

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

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

III. Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

20.

I ve IIA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)
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SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 A
Aşırı stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini
artırmak amacıyla, durumu değiştirme ya da
duruma verilen tepkileri değiştirmeye ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

HobiA)
Stres yönetimiB)
Sınav kaygısıC)
Nefes egzersiziD)

Aşağıdakilerden hangisi ergen ve çocuklarda
teknoloji bağımlılığını kontrol altına alma
yöntemlerinden biri değildir?

2.

Destek grupları ya da aile terapisi gibi
yöntemleri hayata geçirmek

A)

Günlük genel ağ kullanım saatlerini
değiştirmek

B)

Bağırıp, zorbalıkla engellemekC)
Yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı
faaliyetleri bir deftere yazmasını sağlamak

D)

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden
biridir?

3.

Yutkunmaya çalışmaA)
Nefes alamamaB)
KonuşamamaC)
Bilinç seviyesinde azalmaD)

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin
bedensel yararlarından biri değildir?

4.

Vücudu düzgünleştirir ve postürü korur.A)
Bunama ve unutkanlığı azaltır.B)
Damar yapısını inceltir.C)
Kalbin ritmini düzenler.D)

Hayvanın ısırması ve salyasının insan
vücudundaki herhangi bir sıyrıktan girip
kana karışması sonucu ortaya çıkan bulaşıcı
ve öldürücü hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

KuduzA)
BrusellaB)
TifoC)
KoleraD)

Kişisel temizlik uygulamalarının
yapılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden
hangisi gereklidir?

6.

Okullarda temizlik eğitimi verilmelidir.A)
Kişilerin temizlik bilinci ve sorumluluğu
gelişmiş olmalıdır.

B)

Evde temizlik alışkanlığı verilmelidir.C)
İstenildiği zaman kişisel temizlik
yapılmalıdır.

D)

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için
olay yerinin değerlendirilmesini kapsayan
temel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

KurtarmaA)
BildirmeB)
KorumaC)
DokunmaD)

Bir antijene karşı daha önceden sentezlenmiş
antikorların verilmesi suretiyle o kişide
geçici bir bağışıklık sağlanmasına ne ad
verilir?

8.

AşılamaA)
Aktif bağışıklıkB)
Vektörel bağışıklıkC)
Pasif bağışıklıkD)

------- doğuştan veya sonradan herhangi bir
nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve
sosyal yeteneklerini kaybetmesi nedeni ile destek
hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

EngelliA)
VektörB)
SağlıklıC)
DoktorD)

Spor yapan gençlerin gereğinden fazla ve
bilinçsiz kullandığı protein tozu
aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

10.

Boy uzamasının durmasınaA)
Kemik erimesi ve kalsiyum kaybınaB)
Kemiklerin sertleşmesine ve kırılganlığaC)
Kanın pıhtılaşmasınaD)
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A
Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ
birikmesine ne ad verilir?

11.

GenetikA)
VertoliteB)
Kitle indeksiC)
ObeziteD)

Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanması olan
kişilerde görülür?

12.

Bir süre sonra morarmaya başlar.A)
Yutkunmaya çalışır.B)
Ellerini boynuna doğru götürür ve çırpınır.C)
Nefes alamaz.D)

İş kazaları sebebiyle eski işlerini yapamayan
bireylere veya belirli bir işte çalışamayanlara
iş öğretme, iş bulma ve işe uyum sağlama
gibi hizmetleri içeren sağlık hizmeti
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Sosyal rehabilitasyonA)
Tıbbi rehabilitasyonB)
Birincil korumaC)
İkincil korumaD)

Bir canlının gen diziliminin değiştirilmesi ya
da ona kendi doğasında bulunmayan
bambaşka bir karakter kazandırılması yoluyla
elde edilen canlı organizmalara ne ad verilir?

14.

VektörlerA)
RadyasyonB)
Genetiği değiştirilmiş organizmalarC)
Kanserojen maddeD)

Sağlıklı Beslenmeyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

Açlık duygusunu bastırmaktır.A)
Şekerli besinler tüketmektir.B)
Canının istediği şeyleri yemek içmektir.C)
Yeterli ve dengeli beslenmedir.D)

Aşağıdakilerden hangisi su ve besinlerle
bulaşan enfeksiyon hastalıklarından biri
değildir?

16.

NezleA)
İshalB)
TifoC)
KoleraD)

Alkolle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

17.

Alkol kullananların en belirgin özellikleri
dayanıksız ve güçsüz kişilik sergilemeleridir.

A)

Alkol, sigaradan sonra en yaygın kullanılan
sağlığa zararlı maddelerden biridir.

B)

Sorunları unutmanın ya da çözmenin
aracıdır.

C)

Alkole başlamanın bireysel ve ailevi
sebepleri de vardır.

D)

Çevresel hijyenle ilgili aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Yerlere, sokaklara tükürülmelidir.A)
Tuvaletler temiz kullanılmalıdır.B)
Gereksiz yere parfüm kullanılmamalıdır.C)
Çöpler çöp kutusuna atılmalıdır.D)

Beden kitle indeksi formülü aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Boy2(m2) / Kilo (kg)A)
Boy2(m2) x Kilo(kg)B)
Boy x KiloC)
Kilo(kg) / Boy2(m2)D)

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın
öncelikli amaçlarından biri değildir?

20.

Hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasıA)
Hastalığın önlenmesiB)
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin
sağlanması

C)

İyileşmenin kolaylaştırılmasıD)
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SEÇMELİ FİZİK 1 A

Şekildeki gibi aşağıdan yukarı düşey olarak
v0 ilk hızıyla atılan bir cismin 40 m
yükseklikteki hızı, ilk hızının üçte biri ise,
cismin ilk hızı kaç m/s’dir?

1.

9A)
12 B)
15C)
30D)

Yukarıdaki makara sistemini dengede tutan F
kuvveti kaç N’dur? (Makaraların ağırlıklarını
ve sürtünmeleri ihmal ediniz.)

2.

150A)
300B)
450C)
600D)

Bir yüzücü, şekildeki gibi doğuya doğru sabit
4 m/s akıntı hızına sahip bir nehirde, A
noktasından B noktasına, kıyıya paralel
olarak sabit hızla yüzmektedir. Yüzücü, 900
m'lik A-B mesafesini 2 dakikada yüzüyorsa
yüzücünün nehre göre hızı kaç m/s'dir? 

3.

1,5A)
2B)
3,5C)
7,5D)

3N büyüklüğündeki ve 5N büyüklüğündeki

 vektörlerinin uyguladıkları kuvvetlerin
bileşke    vektör   kuvvetinin   büyüklüğünün
7N   olabilmesi   için    aralarındaki  açı kaç
derece olmalıdır? (cos37o = 0,8; cos45o = 0,7;
cos53o = 0,6; cos60o = 0,5)

4.

60A)
53B)
45C)
37D)
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A

Sürtünmesiz düzlemde duran ve 40N’luk
kuvvet ile çekilen 16 kg’lık kütlenin üzerine
şekildeki gibi 4 kg’lık kütle yerleştirilmiştir. 4
kg'lık kütlenin 16 kg'lık kütleye göre
hareketsiz kaldığı bilindiğine göre, kütleler
arası sürtünme katsayısı kaçtır?

5.

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

O noktasından menteşelenmiş 10 N
ağırlığında ve 2 m uzunluğunda homojen bir
çubuk şekildeki gibi duvara iple bağlanmıştır.
Çubuk üzerine, O noktasından L=1,6 m
uzaklıkta 4 N ağırlığında bir m kütlesi asılmış
ve sistem dengededir. İpteki gerilme kuvveti
kaç N’dur? (sin30° = 0,5; cos30° = 0,86)

6.

16,4A)
14B)
6C)
3,6 D)

Sürtünmelerin önemsenmediği bir makaraya
asılı ipin bir ucuna  kg’lık ve diğer

ucuna  kg’lık kütleler şekildeki gibi
asılıdır. İpteki gerilme kuvveti kaç
Newton’dur?

7.

140A)
120B)
96C)
64D)

Yerden    500  m    yüksekten,   yatay   olarak
300 m/sn hızla uçan uçaktan, yerde 30 m/sn
hızla ilerleyen arabayı vurması için bombanın
arabanın bulunduğu noktadan kaç m önce
bırakılması gerekir? (g = 10  )

8.

2.200A)
2.450B)
2.700C)
3.100D)
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A

Kuzey-Güney yönünde 4 m/sn hızla hareket
eden A bisikletlisi ile Doğu-Batı yönünde 3
m/sn hızla hareket eden B bisikletlisi, 90o açı
ile birbirine yaklaştıklarında B bisikletlisi A
bisikletlisini hangi hızla hareket ediyor
görür?

9.

3A)
5B)
7C)
10D)

Yukarıdaki şekildeki gibi aralarında 800 m
mesafe bulunan iki araba hareketsiz
durmaktayken, aynı yönde harekete başlıyor.
Arkadaki arabanın ivmesi 8  öndeki

arabanın ivmesi ise  4  olduğuna
göre, arkadaki araç, öndeki aracı kaç saniye
sonra yakalar?

10.

12A)
16B)
20C)
22D)

Bir vidanın dönebilmesi için 0,5 cm
uzunluğundaki kuvvet koluna dik olarak 18
N’luk kuvvet uygulandığında, düzlemin vidaya
uyguladığı tepki kuvveti 180 N’dur. Kuvvet
kazancının 10 olması için kaç kez
döndürüldüğünde vida zemine 1,8 cm
saplanır?

11.

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

Yukarıdaki sistem, belirtilen yönde F
kuvvetinin etkisiyle sabit hızla hareket
etmektedir. Buna göre, 6m kütleli cisim ile
yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısı
kaçtır?

12.

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

Durmakta olan M = 3,8 kg kütleli tahta bloğa
şekildeki gibi aynı anda zıt yönlerde gelmekte
olan eşit kütleli (m1 = m2 = 100 g) iki mermi
saplanmıştır. Soldaki merminin hızı 600 m/s
ve sağdaki merminin hızı 400 m/s’dir. Blok
mermilerle birlikte 2 s hareket etmiş ve sonra
durmuştur. Blok ve yüzey arasındaki
sürtünme katsayısı kaçtır?

13.

0,1A)
0,25B)
0,4C)
0,6D)
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A

Şekildeki sürtünmesiz sistem durgun halden
serbest bırakıldığı zaman 3 kg’lık kütle yere
kaç m/s hızla çarpar? (sin30° = 0,5; cos30° =
0,86; g = 10 m/s2)

14.

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

Yukarıdaki koordinat sisteminde, 

 kütleli
cisimler bulunmaktadır. Sistemin ağırlık
merkezi koordinatları 

olduğuna göre, kütlesinin 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

15.

(3;0)A)
(0;4)B)
(4;0)C)
(0;3)D)

Dikey konumdaki bir yayın ucuna 3 kg
asıldığında, 30 cm uzadıktan sonra dengeye
geliyor. Yayda depolanan esneklik potansiyel
enerjisi kaç joule’dir? ( g = 10 )

16.

3A)
4,5B)
6C)
7,5D)

t = 0 anında durmakta olan 4 kg kütleli bir cismin
üzerine etki eden kuvvetin zamana göre değişimi
yukarıdaki grafikte verilmiştir. 

Bu cismin t=3 s anındaki hızı aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

12A)
20B)
45C)
80D)
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A

O noktasından vidalanan 40 cm
uzunluğundaki çubuğa şekildeki gibi
yatayla 53° lik açı yapacak şekilde 8 N’luk
bir kuvvet uygulanmaktadır. Sistemin
torku aşağıdakilerden hangisidir?
(sin53°=0,8; cos53° = 0,6)

18.

A)

B)

C)

D)

Şekildeki    gibi   12 m   yatay   uzaklıkta    ve
4 m yüksekte   bulunan    bir   hedefe  yatayla
53° lik   açıyla   bir mermi ateşleniyor.
Hedefin vurulabilmesi için merminin hızı
aşağıdakilerden    hangisi     olmalıdır?
(sin53° = 0,8; cos53° = 0,6)

19.

2A)

B)

C)

D)

Ağırlığı    160 N   olan   düzgün   ve    homojen
küre     sürtünmesiz   yüzeyde,   şekildeki  
gibi     iple     bağlanmış      ve   dengededir.
Bu   durumda   ipteki     gerilme     kuvveti  
kaç Newton’dur?(cos37o = 0,8; sin37o = 0,6;  
g = 10 )

20.

200A)
230B)
250C)
280D)
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SEÇMELİ MANTIK 1 A
17. yüzyılda W. Leibniz tarafından "Her
yargının doğruluk nedeni bir başka yargıdır.
O halde, her yargının doğruluğu için bir
başka yargı gereklidir." şeklinde açıklanan
mantık ilkesine ne ad verilir?

1.

Yeter-NedenA)
ÖzdeşlikB)
Üçüncü Durumun OlanaksızılığıC)
ÇelişmezlikD)

Aşağıdakilerden hangisi “olumlu-olumsuz”
kavram çiftine bir örnektir?

2.

Uzun - KısaA)
Zengin - GayretliB)
Uysal - İnatçıC)
Saygılı - SaygısızD)

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in
mantık üzerine yazdığı altı kitaptan biri
değildir?

3.

Matematiğin İlkeleriA)
Sofistik KanıtlarB)
Birinci AnalitiklerC)
TopiklerD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden
biri değildir?

4.

AnalojiA)
ÇelişmezlikB)
AynılıkC)
Üçüncü Durumun OlanaksızlığıD)

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

5.

AnalojiA)
TümdengelimB)
ÇelişmezlikC)
TümevarımD)

Mantık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

Mantık, tüm bilimlerin temelinde yer alır.A)
Mantık, doğru düşünmenin kurallarını
inceleyen bir disiplindir.

B)

Mantık kelimesi Grekçe "logos"
sözcüğünden gelir.

C)

Mantık doğrusu, doğrululuğu gözlem ve
deneyle kanıtlanabilen yargılardır.

D)

Londra ve Paris kalabalık şehirlerdir. Londra’da
trafik çok yoğundur. O halde Paris'te de trafik çok
yoğundur.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki akıl yürütme
biçimlerinden hangisine bir örnektir?

7.

TümdengelimA)
DedüksiyonB)
AnalojiC)
TümevarımD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık teriminin
anlamlarından biridir?

8.

Bilimsel gerçekA)
Doğru anlamB)
Bilgi doğrusuC)
Doğru düşünme biçimiD)

Ali’nin aynı anda hem İstanbul’da hem de
Paris’te olduğunu söylemek aşağıdaki mantık
ilkelerinden hangisine ters düşmektedir?

9.

ÇelişmezlikA)
Yeter-NedenB)
Üçüncü Durumun OlanaksızlığıC)
ÖzdeşlikD)

Aşağıdakilerden hangisi önemli İslam
mantıkçılarından biri değildir?

10.

NefiA)
İbn-i SinaB)
FarabiC)
RaziD)

Özelden genele yapılan akıl yürütme biçimine
ne ad verilir?

11.

TümdengelimA)
TümevarımB)
BenzeşimC)
AnalojiD)

Aşağıdakilerden hangisi hem tikel hem de
somut bir kavramdır?

12.

Bazı güzelliklerA)
Bazı insanlarB)
Bütün insanlarC)
Tüm çiçeklerD)

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

13.

Tekil kavram - Soyut kavramA)
Genel kavram - Tekil kavramB)
Somut kavram - Soyut kavramC)
Açık kavram - Genel kavramD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?14.

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

Bir öncülü ya da sonucu eksik bırakılmış
kıyaslara ne ad verilir?

15.

Hulfi KıyasA)
Zincirleme KıyasB)
EntimemC)
SoritD)

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

16.

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

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu (apodiktik)
bir önermedir?

17.

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

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Tümel”den biri
değildir?

18.

TürA)
İlintiB)
KıyasC)
AyrımD)

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

Yukarıdaki kıyas aşağıdaki kıyas
biçimlerinden hangisine bir örnektir?

19.

Ön bileşenin değillenmesiA)
Ön bileşenin evetlenmesiB)
Art bileşenin evetlenmesiC)
Art bileşenin değillenmesiD)

"İmge özel nitelikler taşırken kavram nesnel bir
gerçekliğe denk gelir. Terim ise kavramın dildeki
ifadesidir."

Yukarıdaki bilgiye göre “Türkiye Büyük Millet
Meclisi” aşağıdakilerden hangisine bir
örnektir?

20.

İmgeA)
TerimB)
KavramC)
Nesnel gerçeklikD)
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SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların
amaçlarından biri değildir?

1.

Bireyin ihtiyaçlarını gidermekA)
Bireyi kalkındırmak ve yaşam kalitesini
artırmak

B)

Bireyin toplumsallaşmasını sağlamakC)
Bireyin dayanışma ve bağlılık duygusunu
geliştirmek

D)

Sosyoloji sözcüğünü ilk kullanan sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

MarksA)
Le PlayB)
ComteC)
MillsD)

Anne tarafından Osmanlı soyundan gelmiş olup
Osmanlı Devleti'nin II. Meşrutiyet Dönemindeki
Aydınlarındandır. Padişahın izlediği siyasete
karşı olmaları sebebiyle, ailesiyle birlikte 1899
yılında Fransaya yerleşmiştir. Fransadaki Jön
Türklerin içindeki bir grubun başına geçmiş, bir
taraftan da Le Play Sosyoloji Okulunun
temsilcileri ile temas kurmuş ve onların fikirlerini
inceledikten sonra benimseyerek hayatı boyunca
müdafaa etmiştir.

Yukarıda kendisinden bahsedilen sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Prens SabahattinA)
Ziya GökalpB)
Niyazi BerkesC)
Şerif MardinD)

Toplumsal olaylarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Bir kerede olup biten, kişiyi etkileyen ve
yönlendiren oluşumlardır.

A)

Başlayış ve bitiş süreleri ile yeri az çok
bellidir.

B)

Oluşumunda toplumun zorlayıcı etkisi
yanında bireyin isteği söz konusudur.

C)

Soyut ve genel bir yapıya sahiptir.D)

İlk sosyoloji profesörüdür. "Toplumsal İş Bölümü"
adlı doktora teziyle bireylerin bir  toplumu nasıl
oluşturduğunu anlamaya çalışır. İnsanların ve
grupların etkileşiminden doğan geleneklerin,
toplumsal yapıların ve kurumların harcını
oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri,
ayrıca grup ve örgüt üyeliğinin insanlar
üzerindeki etkilerini inceler, insan toplumunun
temel niteliğiyle, sürekliliğine ve değişimine yol
açan çeşitli süreçlerle ilgilenir.

Yukarıda kendisinden bahsedilen sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Le PlayA)
SimonB)
DurkheimC)
ComteD)

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

6.

SosyalleşmeA)
EvrenselleşmeB)
KültürleşmeC)
KüreselleşmeD)
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A
Bireylerin toplumda örf, âdet, gelenek,
görenek ve benzeri değerlere uygun biçimde
davranmalarını sağlayan toplumsal
düzenlemelere ne ad verilir?

7.

Toplumsal tabakalaşma A)
Toplumsal kontrolB)
Toplumsal durumC)
Toplumsal araştırmaD)

-------, sosyal yaşamda insanların tavır ve
davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen
ve yaptırımlarla desteklenen toplumsal
kurallardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

Toplumsal statülerA)
Toplumsal dengelerB)
Toplumsal rollerC)
Toplumsal normlarD)

Bireyin toplum normlarıyla uyuşmama durumuna
------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakileren hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

Toplumsal suçA)
Toplumsal sapmaB)
Toplumsal karmaşaC)
Toplumsal bozulmaD)

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

10.

Toplumsal olayA)
Toplumsal olguB)
Toplumsal tabakaC)
Toplumsal çatışmaD)

İki veya daha çok kişinin veya grubun
çatışmayı engellemek, azaltmak veya ortadan
kaldırmak, uyumu sağlamak için etkileşimde
bulundukları sosyal süreç aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

UyarlamaA)
BenzeştirmeB)
RekabetC)
İş birliğiD)

I. Yatay hareketlilik
II. Dikey hareketlilik
III. Çapraz hareketlilik

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal
hareketlilik türlerindendir?

12.

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

I.     Eğitim
II.    Meslek
III.   Gelir durumu

İnsanların yaşlılık döneminde sosyal
uyumunun zayıflamasına neden olan faktörler
yukarıdakilerden hangileridir?

13.

Yalnız IIA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)
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A
I. Nüfusun yerleşim biçimi
II. İlişkiler sonucu ortaya çıkan ilkeler
III. Toplumsal değerler

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal yapının
maddi ögelerindendir?

14.

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

Feodal toplumun yıkılması ve kapitalist
toplumun oluşması döneminde ortaya çıkan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

15.

LaiklikA)
EmperyalizmB)
MilletC)
KominizimD)

Bir toplumdaki yerleşik ilişki biçimlerinde,
değerlerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir
durumdan başka bir duruma geçişe ne ad
verilir?

16.

Toplumsal bütünleşmeA)
Toplumsal tabakalaşmaB)
Toplumsal çekişmeC)
Toplumsal değişmeD)

Bir toplumda orta tabakanın gelişmesiyle
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

17.

Yatay hareketlilik artar.A)
Yaşam biçimi ve fırsat eşitliklerinde görülen
keskin farklılıklar azalır.

B)

Sınıf çatışmaları ve gerilimler azalır.C)
Demokratik tartışma olanakları artar.D)

Tarımda makineleşme ve köyden kente göçü
hızlandıran neden aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

ÖrgütlenmeA)
SanayileşmeB)
Kültürel kalkınmaC)
DemokratikleşmeD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
çözülmenin etmenlerinden  biri değildir?

19.

Tabakaların farklılaşmasıA)
Demokratik kurumlaşma yetersizliğiB)
Sağlık koşullarındaki iyileşmeC)
Örgütlenme yetersizliğiD)

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

20.

Teknolojik ilerlemeA)
Toplumsal bütünleşmeB)
Ekonomik büyümeC)
Hukukun üstünlüğüD)
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SEÇMELİ TARİH 2 A
Nizam-ı Cedid Ordusu hangi Osmanlı
padişahı zamanında kurulmuştur?

1.

III. SelimA)
II. MehmetB)
II. MuratC)
IV. MuratD)

Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmin
amaçları arasında yer almaz?

2.

Servet ve refah farklarını ortadan kaldırmakA)
Sermaye sahipleriyle işçiler arasındaki
eşitsizliği gidermek

B)

Kolektif mülkiyeti terk ederek özel mülkiyet
oluşturmak

C)

Toplumda sınıf farklılıklarını ortadan
kaldırmak

D)

Liberalizmin siyasi bir teori olarak ortaya
çıkmasında en büyük katkıyı sağlayan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

VoltaireA)
Thomas MünzerB)
John CalvinC)
John LockeD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Fermanı’nın kabul edilen maddeleri arasında
yer almaz?

4.

Hiç kimseye yargılanmadan ve
sorgulanmadan ceza verilmeyecek

A)

Mahkemeler herkese açık olarak yapılacakB)
Müsadere usulü devam edecekC)
Askerlik işleri düzene sokulacakD)

Aşağıdakilerden hangisi Sened-i İttifak’ın
maddeleri arasında yer almaz?

5.

Âyanlar, eyaletlerden devletin asker
almasına karşı gelmeyecek

A)

Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha ait
olacak

B)

Sadrazamın kanun ve ittifaka uygun olarak
vereceği emirlere itaat edilecek

C)

Hazine gelirlerinin toplanması devletin
koymuş olduğu kanun ve hükümlere göre
yapılacak

D)

1830 İhtilalleri ilk olarak hangi ülkede
başlamıştır?

6.

FransaA)
RusyaB)
İngiltereC)
ABDD)

Osmanlıcılık fikrinin temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın
bağımsız olmasını sağlamak

A)

Teoratik devlet yönetimini zayıflatmakB)
Din, dil, ırk ayrımı yapmadan büyük bir
Osmanlı milleti oluşturmak

C)

Milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı
Devleti’nde gelişmesini sağlamak

D)

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılın
başlarında liberal fikirlerin ortaya çıkmasında
etkili olan sorunlardan biri değildir?

8.

Devletin elinde tuttuğu gücün yoğunluğuA)
Düşünce özgürlüğünün artmasıB)
Ekonomik faaliyetlerde yaşanan kısıtlamalarC)
Durağan sosyal yapıD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde
sanayiyi güçlendirmeye yönelik tedbirlerden
biri değildir?

9.

Demir Yolu Projeleri’nin hayata geçirilmesiA)
Sergi-i Umumi-i Osmanî’nin açılmasıB)
Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kurulmasıC)
Aynalıkavak Tenkihnamesi’nin imzalanmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin
temel özelliklerinden biri değildir?

10.

İş bölümünde modern eğitimden
faydalanılması

A)

Üretimin fabrikalarda, satışların iç ve dış
pazarda yapılması

B)

Üretimde makineleşme ön planda olmasıC)
Üretimde çalışan sayısının çok az olmasıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi 1838 Balta Limanı
Ticaret Antlaşması’nın hükümleri arasında
yer almaz?

11.

Tekel sisteminin yaygınlaştırılmasıA)
İngilizlere diledikleri miktarda ham maddeyi
satın alma imkânı verilmesi

B)

İngilizlerle olan transit ticaretten alınan
verginin kaldırılması

C)

İngiliz vatandaşlarının, Osmanlı ürünlerini,
Osmanlı tebaasından tacirlerle aynı vergi
koşulları altında satın alma hakkına sahip
olması

D)

Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi savaş
sırasında almıştır?

12.

Kırım SavaşıA)
Prut SavaşıB)
Preveze Deniz SavaşıC)
Ridaniye SavaşıD)

Sanayide insan gücü yerine makine
kullanımını yaygınlaştıran “Buhar
Makinesi”ni icat eden kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

John KayA)
James HargreavesB)
James WattC)
Richard TrevithickD)

Aşağıdakilerden hangisi 1881 yılında ilan
edilen “Muharrem Kararnamesi” sonucunda
kurulmuştur?

14.

DarülbedayiA)
Bostancı OcağıB)
Düyûn-ı Umûmiye İdaresiC)
Cerrahhane-i AmireD)

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin başka
ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve
ekonomik egemenliği altına almasını ifade
eden kavramlardan biri değildir?

15.

KolonicilikA)
HümanizmB)
KolonyalizmC)
SömürgecilikD)

Fransızların “toplumun tavrı” anlamında
kullandıkları kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

KamuoyuA)
NafiaB)
MavnaC)
HegemonyaD)

II. Mahmut Dönemi’nde çıkarılan resmî
Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

17.

ÖğütA)
Takvim-i VekayîB)
Tasfir-i EfkarC)
AçıksözD)

Osmanlı Devleti’nde ülke içinde seyahat
etmek ve İstanbul’a gitmek için alınan izin ve
geçiş belgesini ifade eden terim
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Mühre-zenA)
İstinafB)
Limes (Limas)C)
Mürur tezkiresi (tezkeresi)D)

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda
Osmanlı Devleti’ne Balkanlar’dan,
Kafkaslardan ve Kırım’dan gelen kitlesel
göçler sonucunda gerçekleşmemiştir?

19.

Yerleşme sorunlarının yaşanmasıA)
Anadolu’da nüfusun azalmasıB)
Barınma sorununun yaşanmasıC)
Beslenme sıkıntısının artmasıD)

Osmanlı Devleti’nde “Muhacirun
Komisyonu”nun (1860-1861) kurulma amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Deniz kuvvetlerine bağlı asker yetiştirmekA)
Tanzimat Fermanı’nı ilan etmekB)
Islahat Fermanı’nı ilan etmekC)
Göçler sonrasında ortaya çıkan sorunları
çözmek

D)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 A
Aşağıdaki tiyatro oyunlarından hangisi
Ahmet Kutsi Tecer’e aittir?

1.

PaydosA)
GölgelerB)
KöşebaşıC)
Küçük ŞehirD)

Ernest Hemingway aşağıdaki eserlerinden
hangisi ile Nobel Edebiyat Ödülü almıştır?

2.

Silahlara VedaA)
Yaşlı Adam ve DenizB)
Çanlar Kimin İçin ÇalıyorC)
Ya Hep Ya HiçD)

Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı’nın
eserlerinden biridir?

3.

NalınlarA)
Biraz Gelir misiniz?B)
Ve Değirmen DönerdiC)
Bozkır GüzellemesiD)

Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” adlı eseri
aşağıdaki edebî türlerden hangisine
örnektir?

4.

Manzum nesirA)
HikâyeB)
Anı C)
RomanD)

Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkarmıştır.A)
Dilde süslü ve sanatlı bir anlatımı
benimsemiştir.

B)

Hece ölçüsünü kullanmıştır.C)
Şiirin yanı sıra oyun, makale, fıkra, tarih,
eleştiri, biyografi, monografi, hikâye türünde
de yazmıştır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Adalet Ağaoğlu’nun
eserlerinden biri değildir?

6.

TutunamayanlarA)
Ölmeye YatmakB)
Bir Düğün GecesiC)
Fikrimin İnce GülüD)

Türk edebiyatında “Mülakat” türünün ilk
örneğini aşağıdaki yazarlardan hangisi
vermiştir?

7.

Ahmet RasimA)
Hüseyin CahitB)
Ruşen Eşref ÜnaydınC)
Ali KemalD)
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A
Romanlarındaki tiplerin çoğu, iç dünyaları zengin,
kötümser, düzensizlik kurbanı törelere,
geleneklere bağlı kişilerdir. Hemen her
romanında, tarihsel olaylara bağlı insanların
ilişkilerini yansıttı. “Toplum için sanat” ilkesine
bağlıydı. Çözümlemeci, betimleyici, düşünce ve
tezci yönleriyle dikkat çekti. Servetifünûn etkisiyle
ağırlaşan dili, Mllî Edebiyat akımını
benimsedikten sonra sadeleşti. Sodom ve
Gomore, Yaban, Kiralık Konak romanlarından
bazılarıdır.

Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Ahmet Hamdi TanpınarA)
Yakup Kadri KaraosmanoğluB)
Refik Halit KarayC)
Peyami SafaD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

9.

Halkımız televizyon izlemeyi çok seviyor.A)
Uçsuz bucaksız beyazlığa gün vuruyordu.B)
Babam çok okuyup, az konuşmayı severdi.C)
Çocukluğumdaki eski geçmiş günlerim
aklıma geldi.

D)

Aşağıdakilerden hangisi modern komedinin
kurucusudur?

10.

CorneilleA)
RacineB)
MoliereC)
ShakespeareD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

11.

Onun sevimli yüzü, bir çocuk yüzünü
çağrıştırıyordu.

A)

Gözlerinden, kırları artan sakallarına bir iki
damla yaş düştü.

B)

Düşüncelerini açıkça söylemekten her
zaman kaçıyorsun.

C)

Güzel şiir okumak için önce şiirde ne
anlatıldığını anlamalıyız.

D)

“Kavgalarım” adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

12.

Ali KemalA)
Cenap ŞahabettinB)
Ahmet RasimC)
Hüseyin CahitD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin
yazımı yanlıştır?

13.

Demek ki onu çok sık aramamam gerekiyor.A)
Okula ne zaman erken geldiki?B)
Evden erken çık ki otobüsü kaçırma.C)
Sizdeki boş kutuları alabilirim.D)

Hüseyin Contürk aşağıdaki eleştiri
kuramlarından hangisini benimsemiştir?

14.

Akademik eleştiriA)
Toplum bilimsel eleştiriB)
Bilimsel eleştiriC)
Yeni eleştiriD)
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A
“Tahrib-i Harabat” adlı eleştiri yazısı
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

15.

Cenap ŞahabettinA)
Namık KemalB)
Ziya PaşaC)
Ahmet RasimD)

“Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar” adlı eser
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

16.

Mustafa BaydarA)
Hikmet Feridun EsB)
Yaşar KemalC)
Nurullah BerkD)

Ruşen Eşref Ünaydın’ın sanatı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Kendine özgü, duygularla düşünceleri
kaynaştıran bir üslup özelliği vardır.

A)

Yazarlığa şiir ile başlamıştır.B)
“Diyorlar ki” adlı edebî anketi Türk
edebiyatında röportaj çığırını açan öncü bir
eserdir.

C)

Servet-i Fünun, Donanma Mecmuası, Türk
Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerde
yazmıştır.

D)

“Yaşayan Ölüler”, “Tersine Akan Nehir” adlı
tiyatro eserleri aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

18.

Cevdet KudretA)
Vedat Nedim TörB)
Sabahattin AliC)
Necip Fazıl KısakürekD)

Memet Fuat aşağıdaki eleştiri kuramlarından
hangisini benimsemiştir?

19.

Akademik eleştiriA)
Marksist eleştiriB)
Bilimsel eleştiriC)
Öznel/İzlenimci eleştiriD)

Türk edebiyatında eleştirinin edebî bir tür
olarak gelişmesi ve önem kazanması hangi
edebiyat döneminde olmuştur?

20.

Fecr-i ÂtiA)
Milli edebiyatB)
ServetifünunC)
Tanzimat edebiyatıD)
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SEÇMELİ ALMANCA 5 A
A: Warum bist du müde?
B: -------
A: Dann geh heute früh ins Bett!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

Ich freue mich sehr auf deinen Besuch.A)
Ich bin müde, weil ich früh aufgestanden
bin.

B)

Ich wäre müde, wenn ich früh in die Schule
gehen müsste.

C)

Ich hätte müde sein können, wenn ich nicht
geschlafen hätte.

D)

Die Touristen ------- dem Reiseleiter neugierig
und aufmerksam -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

hören / zuA)
ruhen / ausB)
lesen / vorC)
fahren / abD)

A: Mir passt die Abenteuerreise.
B: Warum denn?
A: -------
B: Nein, ich will keinen Stress.
A: Na, dann passt dir die Erholungsreise.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

Weil ich die wilde Natur spannend finde.A)
Damit ich viel schlafen kann.B)
Weil ich nur faulenzen will.C)
Damit ich nur die Sonne genießen kann.D)

Selim ------- im Sommer in Berlin.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

wirstA)
wurdeB)
warC)
werdenD)

Ist eine Ratenzahlung möglich?

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

İlk taksit ne zaman başlıyor?A)
Taksitle ödeme mümkün mü?B)
İlk ödemeyi buradan mı yapmalıyım?C)
Taksit tutarını söyler misiniz?D)

Zeynep steigt ins Auto ein.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

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

6.

Zeynep wollte ins Auto einsteigen.A)
Zeynep wird ins Auto einsteigen.B)
Zeynep steigte ins Auto ein.C)
Zeynep ist ins Auto eingestiegen.D)
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A
In Kreuzberg.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Wo wohnen viele Türken in Berlin?A)
Wohst du schon lange hier?B)
Was machen die Türken in Berlin?C)
Wann gehst du nach Hause?D)

------- in der Betckestrasse.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

Unsere Wohnung befindet sichA)
Die Anzeige habe ichB)
Die Telefonnummer steht im MietvertragC)
Sie hat es heute Nachmittag gekauftD)

Die Uhr hängt -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

im KorbA)
auf dem TischB)
hinter dem HausC)
an der WandD)

Murat legt das Buch ------- Schreibtisch.

Welches passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

auf denA)
zwischen dieB)
unter dasC)
über demD)

Was bedeutet das Wort “depozito” auf
Deutsch?

“depozito” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Die EtageA)
Die KautionB)
Die WohnflächeC)
Der AufzugD)

In der Hausordnung steht, ------- man die Haustür
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr zuhalten muss.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

dannA)
dessenB)
dassC)
dennD)
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A
Gestern Nachmittag um 16 Uhr.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

Wo wollt ihr euch treffen?A)
Was macht ihr heute Abend?B)
Wer kommt heute mit ins Kino?C)
Wann habt ihr euch getroffen?D)

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

Welches ergänzt nicht den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

14.

dass die Miete 700 Euro istA)
dass die Wohnung neu renoviert wurdeB)
dieses Zimmer hat grosse FensterC)
dass das Schlafzimmer mit Balkon istD)

Was bedeutet das Wort “ändern” auf
Türkisch?

“ändern” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

beklemekA)
eğlenmekB)
başvurmakC)
değiştirmekD)

Fußball ist eine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

EinzelsportartA)
KindersportartB)
MannschaftssportartC)
JugendsportartD)

Er freut sich auf das Wochenende.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Wann freuen Sie sich?A)
Worauf freut er sich?B)
Warum erfreut er dich?C)
Was freut euch?D)

In unserer Familie ------- jeder eine Sportart.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

verbringtA)
legtB)
verbrauchtC)
treibtD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

dirA)
sichB)
unsC)
euchD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

zuA)
alsB)
demC)
mitD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 5 A
Avec mon passeport, je peux partir en -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

FranceA)
l’école B)
piedC)
l’universitéD)

Pour être en bonne santé, il faut ------- des
produits variés.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

diminuerA)
allerB)
mangerC)
changerD)

Léa :  Tu aimes manger des pizzas? 
Paul :  Non, je n’aime pas. 
Léa :  Je suis d’accord avec toi, -------

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

3.

je préfère aussi.A)
moi si!B)
toi aussi. C)
moi non plus!D)

«Matilde Gérard’ın kız kardeşi mi?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

4.

Est-ce que Matilde est l’enfant de Gérard?A)
Gérard est-il le père de Matilde?B)
Matilde est la sœur de Gérard?C)
Qui est la sœur de Gérard?D)

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

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

5.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

A : Qu’est-ce que tu as?
B : J'ai mal ------- dents. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

auxA)
à laB)
desC)
de laD)

Lisa : Il faut acheter un cadeau à François.
Henri : Que veux-tu lui acheter?
Lisa : Je ne sais pas.
Henri : -------

Choisissez l’expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

Il part à l’étranger.A)
Tu organises une fête?B)
Tu peux acheter une cravate.C)
Il voyagera.D)

Je bois du ------- parce que je tousse beaucoup. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

8.

compriméA)
siropB)
crème C)
pommadeD)
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A
Je crois ------- tu as raison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

quoiA)
queB)
quiC)
qu’D)

«Pas question!»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

10.

Soru sorma!A)
Sorum yok! B)
Sorun olmaz!C)
Kesinlikle olmaz!D)

- Vous allez au café de Jules?
- Oui, nous ------- allons chaque semaine. 

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

yA)
enB)
àC)
leD)

Mon grand-père s’appelle Diego. Je suis son
-------. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

12.

frèreA)
oncleB)
petit-filsC)
neveuD)

Aline va au centre commercial pour faire ------- 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

13.

la fêteA)
les coursesB)
la siesteC)
ses devoirsD)

Vous regardez ------- télévision.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

deA)
à laB)
auC)
laD)

Pour protéger l’environnement, il faut -------. 

Trouvez l'ecpression qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

15.

détester les animauxA)
gaspiller l’eauB)
détester la natureC)
trier les déchetsD)

Léa : Pourquoi tu prends des médicaments? 
Paul : -------.
Léa : Tu as de la fièvre?
Paul : Non. 

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

16.

Parce que je travaille à la banqueA)
Parce que j’ai un gros rhumeB)
Parce que je ne suis pas maladeC)
Parce que je suis en bonne santé D)
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A
Marie est -------; elle doit faire un régime.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

17.

obèseA)
sportiveB)
équilibréeC)
maigre D)

Pierre :  Il y a un incendie!
Paul :  -------?
Pierre :  Oui, ils arrivent. 

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

18.

L’usine est ravagéeA)
Les autorités sont iciB)
Le médecin est arrivéC)
Tu as appelé les pompiers D)

I. Il repart à l’étranger l’année prochaine.
II. Il sera en Belgique.
III. Il y a beaucoup de formalités.
IV. Il aime ce pays.

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

19.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«Eloïse a perdu sa carte d’identité.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Eloïse nüfus cüzdanını kaybetti.A)
Eloïse kartlarını dağıttı.B)
Eloïse kartlarını herkese verdi.C)
Eloïse kimlik bilgilerini aldı.D)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 5 A
He ------- not eat fish.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

goodA)
likeB)
interestedC)
would rather D)

Martin really ------- swimming. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

likesA)
keenB)
rather C)
fondD)

Ayşe is an ------- person who plans her work
efficiently.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

organizedA)
confidentB)
creativeC)
honestD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

are studying A)
studiesB)
do studyC)
am going to studyD)

A: These boxes are very heavy.
B: Don’t worry. I -------- help you carry them.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

5.

am going toA)
is going toB)
doC)
willD)

My mother ------- speak Italian when she lived
there, but she has forgotten most of it now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

couldA)
couldn’t B)
can C)
can’tD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

adaptable A)
honestB)
creativeC)
sympatheticD)

My father is really ------- at fixing things.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

giftedA)
likeB)
goodC)
interestedD)
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A
He had lived in İstanbul ------- three years when
he moved to France.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

alreadyA)
forB)
afterC)
sinceD)

I was sure that I -------the film before.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

have watchedA)
had watchedB)
watchC)
watchesD)

You were not a hardworking student at school. 

Which of the following sentences expresses
regret for the situation above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durum
için pişmanlık bildiren doğru bir ifadedir?

11.

I wish I had been a hardworking student.A)
If only I am a hardworking student.B)
I wish I am a hardworking student.C)
If only I was a hardworking student.D)

------- I was sleeping, the thieves broke into the
house.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

WhenA)
If B)
WhileC)
AfterD)

You didn’t set the alarm clock last night. You
couldn’t get to the classroom on time.

Which of the following sentences expresses
regret for the situation above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durum
için pişmanlık bildiren doğru bir ifadedir?

13.

I wish I had set the alarm clock.A)
I wish I set the alarm clock.B)
I wish I didn't set the alarm clock.C)
I wish I will set the alarm clock.D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

is arrivingA)
arriveB)
had arrivedC)
arrivedD)

My mother was dissapointed because I failed the
exam. 

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

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

15.

AmiableA)
Interested inB)
Let downC)
HonestD)

I was sleeping at home.

Which of the following is the question of the
sentence above?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

What will you do tomorrow?A)
What were you doing at 9 o’clock
yesterday?

B)

What are you doing at the moment?C)
What did you do last week?D)
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A
------ she arrived home, her friends were playing
a game.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

AsA)
WhileB)
IfC)
WhenD)

------- I had finished all the work, I had a rest.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

SinceA)
AfterB)
AlreadyC)
BeforeD)

If she -------- at a better school, she would have
had a better job.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

would studyA)
had studiedB)
studiedC)
studyD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

backA)
chestB)
hand C)
neckD)
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SEÇMELİ ALMANCA 6 A
A: Hallo Ahmet! Wo bist du denn? Ich sehe dich

schon lange nicht!
B: Ich arbeite in Köln.
A: Ehrlich? ------- wann denn?
B: Ja, ------- zwei Jahren habe ich geheiratet und

seitdem arbeite ich in Köln als Anwalt.

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Dialog?

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

1.

Seit / vorA)
Schon / ausB)
Ab / fürC)
Aus / inD)

Was bedeutet das Wort “Die Robe” auf
Türkisch?

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

2.

PaltoA)
ÖnlükB)
CepkenC)
CüppeD)

Die Kochmütze / Die Uniform / Die Handschuhe /
Das Auto

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

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

Wer trägt einen Schutzhelm als Berufskleidung?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4.

Der Lehrer.A)
Der Student.B)
Der Feuerwehrmann.C)
Der Beamte.D)

Ich studiere Medizin. Ich will Arzt werden.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Wenn ich Medizin studiere, muss ich Arzt
werden.

A)

Ich will Arzt werden, deshalb studiere ich
Medizin.

B)

Ich mag Ärzte, deshalb interessiert mich
Medizin.

C)

Weil ich Arzt werden will, muss ich vieles
lernen.

D)

Was bedeutet das Wort “anma etkinliği” auf
Deutsch?

“anma etkinliği” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Der GedankeA)
Der GegenstandB)
Der GeneralstabC)
Das GedenkfestD)
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A
Ich wünsche ------- ein frohes neues Jahr.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

sichA)
dichB)
michC)
dirD)

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

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

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

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

HerbstA)
WinterB)
FrühlingC)
SommerD)

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

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

dem / einenA)
der / einB)
das / einesC)
die / einemD)

Was bedeutet das Wort “tören” auf Deutsch?

“tören” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

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

Was hast du zum Geburtstag bekommen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

Heute Abend planen wir eine Party.A)
Einen Blumenstrauß und eine CD.B)
Du kannst die Getränke besorgen.C)
Den Kuchen möchte ich selber backen.D)

Nach dem Schulabschluss macht man in der
Türkei eine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

AufstandA)
AbschlussfeierB)
TraditionC)
WunschzettelD)
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A
Ich besuche einen Sprachkurs. Ich möchte im
Ausland studieren.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

Ich besuche die Freunde im Ausland, weil
ich Sprachen lernen will.

A)

Ich besuche meine Freunde im Ausland, um
Sprachen zu lernen.

B)

Ich möchte im Ausland Sprachen lernen.C)
Ich besuche einen Sprachkurs, um im
Ausland zu studieren.

D)

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

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

Ich muss jeden Tag Sport machenA)
Mein Deutsch ist nicht ausreichendB)
Meine Freundin macht AbiturC)
Er kann kaum Türkisch sprechenD)

Nach der Vorschule gehen die Kinder in -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

die GrundschuleA)
die HauptschuleB)
die GesamtschuleC)
die UniversitätD)

Was bedeutet das Wort “Die Berufsauswahl”
auf Türkisch?

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

17.

Meslek listesiA)
İş imkânıB)
İş kurmaC)
Meslek seçimiD)

Was bedeutet das Wort “Die
Zulassungsprüfung” auf Türkisch?

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

18.

Denklik belgesiA)
Kabul sınavıB)
İzin belgesiC)
Geçici diplomaD)

Die Schüler hören den Hörtext. ------- Hören
müssen sie auf die Stichwörter achten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

BeimA)
AusB)
ZumC)
VorD)

Kind / ich / als / Lehrerin / werden / wollte

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

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

20.

Lehrerin wollte als ich Kind werden.A)
Werden ich als Kind wollte Lehrerin.B)
Als Kind wollte ich Lehrerin werden.C)
Kind ich als werden wollte ich Lehrerin.D)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 6 A
Demain mes parents ------- en vacances. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

1.

irontA)
allaientB)
allerC)
sont allésD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

pendantA)
avecB)
pourC)
grâceD)

On jette les ordures dans la -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

ruisseauA)
lacB)
poubelleC)
océanD)

Avant de jeter les déchets, il faut faire du -------. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

4.

pollutionA)
triageB)
écologieC)
écosystèmeD)

C’est ma grand-mère ------- m’a emmené pour la
première fois dans ma vie à Londres.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

enA)
queB)
dansC)
quiD)

«Tu veux un coup de main?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Yardım ister misin?A)
Elini verir misin?B)
Elini vermek ister misin?C)
Gelmemi ister misin? D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

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

Quand j’étais étudiant, je/j’ ------- régulièrement
des livres. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

8.

écriraiA)
iraiB)
lisaisC)
achèteD)
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A
Nous pratiquons ------- un sport parce que nous
l'aimons beaucoup.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

régulièrementA)
mondialementB)
jamaisC)
rarementD)

Arrêtons de gaspiller l’eau!

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısını
bulunuz.

10.

trierA)
économiserB)
lutterC)
protégerD)

Léa : Tu laves ta voiture dans le jardin? 
Paul : Non, jamais. -------.
Léa : Bravo! Tu gaspilles donc moins d’eau.

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

11.

J’achète des produits bioA)
J’utilise les stations de lavageB)
J’utilise des sacs en toileC)
Je trie les déchetsD)

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

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

12.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«Quel sera le rôle des enseignants?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Öğretmenler rol mi yapacaklar?A)
Öğretmenlerin rolü ne olacak?B)
Öğretmenlerin rolleri değişecek mi?C)
Öğretmenlerle öğrencilerin rolleri değişir mi?D)

I. Elle a obtenu le prix Nobel en 1903.
II. Elle est venue à Paris en 1891.
III. Elle a obtenu son diplôme en 1893. 
IV. Marie Curie est née le 7 Novembre 1867.
V. Elle est morte en 1934.

Mettez les phrases dans le bon ordre pour
faire un paragraphe.

Yukarıdaki cümleleri anlamlı ve kurallı bir
paragraf oluşturacak şekilde doğru sıraya
koyunuz.

14.

IV-II-III-I-VA)
III-IV-V-I-IIB)
I-V-III-IV-IIC)
I-II-III-IV-VD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

venueA)
alléeB)
alléC)
rencontréD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

a étéA)
estB)
va êtreC)
seraD)
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A
Hier, il ------- beau, il y ------- du soleil.

Trouvez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcükleri bulunuz.

17.

était / était A)
fait / aB)
a fait / aC)
faisait / avaitD)

Pauvre Claudine, elle ------- encore échoué.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

allaitA)
aB)
seraC)
vaD)

«Atatürk Selanik’te doğdu.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Atatürk est né à Salonique.A)
Atatürk a vu la ville de Salonique. B)
Atatürk est venu à Salonique. C)
Salonique est la ville d’Atatürk.D)

Pierre : Ne jetez pas les sacs en plastique dans
la nature!

Paul : Pourquoi? 
Pierre : Parce que/qu’ -------
Paul : Ah Bon! C’est vraiment long!

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

20.

le verre se décompose lentement!A)
il faut tout jeter. B)
ça se décompose en 450 ans.C)
j’en ai besoin!D)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 6 A
There is a large castle in our city which was built
in 1600. 

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

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

DetrimentA)
ExternalB)
PerfectC)
FortressD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

2.

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

This film was directed by my favourite actor.

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

Yukarıdaki cümlenin etken biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

This film directed by my favourite actor. A)
My favourite actor directed this film.B)
This film is directed by my favourite actor.C)
My favourite actor directs this film.D)

I can’t find my keys. I ------- forgotten in the office.
They were on the table. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

must have A)
could have B)
couldn’t have C)
should have D)

She is not at home. I'm not sure she ------- have
gone shopping. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

shouldn’tA)
shouldB)
mustC)
mightD)

There was a/an ------- traffic on the way to the
airport.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

heavyA)
nightmareB)
travel agentC)
airportsD)

Pilates ------- by many people all over the world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

doneA)
doesB)
is doneC)
didD)

My father walks the dog every day.

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

Yukarıdaki cümlenin edilgen biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

My father walks the dog.A)
The dog is walked by my father.B)
My father is walked the dog.C)
The dog was walked by my father.D)
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A
My sister, ------- is a famous architect, lives at the
seaside. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

who A)
that B)
whichC)
whereD)

The doctors say, “Having a healthy diet is
important.”
------- say that having a healthy diet is important.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

TheyA)
She B)
We C)
ID)

Aslı says, "I like basketball."
Aslı says that -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

you like basketballA)
I like basketballB)
she doesn’t like basketballC)
she likes basketballD)

------- my son nor my daughter called me to say
sorry. I’m very sad.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

Not onlyA)
Either B)
Both C)
Neither D)

Do you like extreme sports?

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

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

InjuryA)
AdvantageB)
ExcessiveC)
NormalD)

Anna says, “I can speak Chinese well.”
Anna says that -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

she speak Chinese wellA)
she can speak Chinese wellB)
she doesn’t speak Chinese wellC)
does she speak Chinese wellD)

I’m thinking of watching either a comedy film
-------- an horror film.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

but alsoA)
orB)
nor C)
neitherD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

whoA)
which B)
where C)
whenD)
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A
Values have an ------- on societies and families.

Which of the following words completes the
sentence above?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıdaki
cümleyi doğru şekilde tamamlar?

17.

particular A)
solutionB)
impactC)
cohesionD)

During his ------, he had very good friends.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

obstacleA)
perceiveB)
overcomeC)
childhoodD)

She is ------- a good friend but also a good boss.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

bothA)
or B)
not only C)
neitherD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

when A)
whichB)
who C)
whereD)
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SEÇMELİ ALMANCA 7 A
Als ------- möchte ich ein Kürbis-Dessert.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

NachspeiseA)
SpeisekarteB)
BesteckC)
MenüD)

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

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

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

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

Da war ich noch nieA)
Die Plätze sind besetztB)
Jeder will essen gehenC)
Ich schaue nachD)

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

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

3.

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

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

immerA)
seltenB)
häufigC)
oftD)

Was bedeutet das Wort “Die Schnecke” auf
Türkisch?

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

5.

AhtapotA)
ÇekirgeB)
KaridesC)
SalyangozD)

Was bedeutet das Wort “Der Stau” auf
Türkisch?

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

6.

önlemA)
uyarıB)
çağrıC)
yığılmaD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

zuA)
fürB)
ansC)
überD)
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A
A: Entschuldigung, wie komme ich zum

Bahnhof?
B: -------
A: Vielen Dank!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

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

A)

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

C)

Ja, ich benutze den Zug!D)

Was bedeutet das Wort “baygın” auf
Deutsch?

“baygın” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

geschätztA)
ohnmächtigB)
defektC)
erforderlichD)

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

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Sie können das Auto jedes Jahr in der
Werkstatt kontrollieren lassen.

A)

Der Sachschaden ist ungefähr 12.000 Euro.B)
Es gibt drei Verletzte.C)
Ich muss sofort die Polizei anrufen.D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

unterA)
inB)
überC)
zwischenD)

Vom Gleis drei.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

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

brauche / dringend / Ich / Hilfe

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

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

13.

Brauche ich Hilfe dringend.A)
Dringend Hilfe ich brauche.B)
Ich brauche dringend Hilfe.C)
Hilfe ich dringend brauche.D)

Martin ------- sich für Naturwissenschaft.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

spieltA)
trifftB)
interessiertC)
gehtD)
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A
Murat hat gesagt, ------- der neue Film spannend
ist.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

davonA)
dassB)
dazuC)
dennD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

VieleA)
NiemandB)
SeltenC)
NieD)

Was bedeutet das Wort “önermek” auf
Deutsch?

“önermek” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

erkennenA)
empfehlenB)
entnehmenC)
erfordernD)

Mit dem Bus.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Mit welchem Verkehrsmittel fährst du
morgens in die Schule?

A)

Warum musst du morgens früh aufstehen?B)
Mit wem fährst du morgens zur Schule?C)
Wann kommst du nach Hause?D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

zuA)
unterB)
überC)
vonD)

Was ------- Sie uns als Nachspeise empfehlen?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

würdenA)
wirdB)
werdenC)
wurdeD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 7 A
------- fois es-tu allé en Espagne? 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

1.

Combien deA)
QuandB)
Comment C)
OùD)

2 - 4. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Je m’appelle Julien. Je voudrais vous parler du
temps qu’il fait dans ma ville. La semaine
dernière il y avait de la neige mais aussi
beaucoup de vent. Il faisait -16 degrés.
Aujourd’hui il pleut beaucoup mais la
température est meilleure. Il fait 3 degrés.
Demain il y aura une peu de soleil mais
attention, il fera seulement 6 degrés. Moi, je
n’aime pas le temps ensoleillé mais j’adore la
neige car j’aime faire du ski. 

De quoi parle le texte?2.

De la pollutionA)
Du sport B)
Du skiC)
De la météo D)

Quel temps faisait-il la semaine dernière? 3.

Très chaud.A)
Très froid.B)
C’était ensoleillé. C)
C’était très pluvieux.D)

Que préfère Julien? 4.

La pluieA)
Le soleilB)
La neigeC)
Le chaudD)

Marine est une fille très -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

5.

curieuseA)
générositéB)
impatientC)
tolérantD)

Le magasin ouvre -------?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

quandA)
combienB)
en espècesC)
devantD)

«İki yıldır iş arıyorum.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

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

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

sortezA)
sorsB)
sortC)
sortieD)
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A
«Quand il parle, il me rend fou.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Konuşa konuşa beni deliye döndürdü.A)
Konuştuğu zaman deliriyor. B)
Konuşması beni deliye döndürüyor. C)
Konuşunca deli oluyor. D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

allerA)
alléB)
vaC)
ironsD)

- Il y a beaucoup de livres. ------- voulez-vous?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

LesquellesA)
LequelB)
QuelC)
QuellesD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

quoiA)
queB)
oùC)
quiD)

à faire  /  c’est  /  à comprendre  /  et  /  facile  /
    I             II                   III             IV        V

tellement
      VI

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

13.

II / V / IV / I / III / VIA)
II / VI / V / I / IV / IIIB)
V / II / IV / I / III / VIC)
V / III / I / IV / VI / IID)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

allaientA)
sont allésB)
irontC)
sont alléesD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

regardéA)
parléB)
venuC)
alléD)

Je voudrais ------- une chambre pour deux
personnes. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

16.

réserveA)
réserverB)
réservaisC)
reserveraisD)
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A
- Tu veux manger -------?
- Non je ne veux rien manger.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

rienA)
quelqu’unB)
jamaisC)
quelque choseD)

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

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

fait / feraA)
fait / faisaitB)
faisait / faitC)
fera / faisaitD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

19.

QuelA)
QuelsB)
QuellesC)
QuelleD)

Je dis «Super!» quand je -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

malheureuxA)
suis contentB)
suis tristeC)
pleureD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 7 A
Tim: I believe music, especially instrumental

music has a healing effect.  
Jack: I am not so ------- about it.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

1.

agreeA)
believeB)
thinkC)
sureD)

Mary is not interested ------- rap music. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

withA)
aboutB)
inC)
ofD)

Lyrics of some music are based ------- true
stories. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

onA)
inB)
withC)
toD)

Jack: Popularity of the singer attracts me before
I listen to music. 

Jane: I ------- with you to a large extent.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

4.

tendA)
enjoyB)
agreeC)
believeD)

My father is very -------. He always tells me the
truth.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

calmA)
honest B)
generousC)
supportiveD)

Tom and his father have nothing ------- common. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

withA)
onB)
inC)
atD)

Being honest, thoughtful and kind are ------- great
importance in choosing a friend. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

withA)
ofB)
inC)
onD)
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A
The students of Mr. Ruby like the ------- he
teaches in the class.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

kindA)
typeB)
strategyC)
wayD)

We need to ------- action for the disadvantaged
groups. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

takeA)
makeB)
getC)
doD)

Everybody in the world should be ------- equally. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

believed A)
practicedB)
threatenedC)
treatedD)

It is important to be aware ------- human rights
issues all around the World. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

onA)
atB)
ofC)
withD)

Ali: There are no halal food cafeterias or
restaurants on campus. 

John: Why don’t we ------- a new restaurant that
sells halal food?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

12.

openA)
to openB)
openingC)
openedD)

Some governments are going to ------- GMO
(genetically modified organism) foods in future
because of their harmful effects.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

payA)
banB)
investC)
makeD)

Hackers try to access other people’s personal
information by ------- a real website.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

treatingA)
includingB)
mimickingC)
noticingD)
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A
------- of privacy is a serious threat and it includes
hacking into one’s computer, reading their
e-mails or monitoring online activities.  

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

ContributionA)
InvasionB)
ViolationC)
InclusionD)

If we ------- something about the future depending
on today’s data, we are most likely to be
mistaken.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

predictA)
meanB)
discussC)
happenD)

Alice feels ------- before she enters an exam
because her hands tremble a lot.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

calmA)
anxiousB)
happyC)
relaxedD)

Mustafa: I am very shy and I feel excited when
I meet with new people.

Counselor: Why don’t you ------- with cheerful
people?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

18.

socializeA)
searchB)
lookC)
shareD)

We’d rather ------- the classroom and get some
fresh air. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

haveA)
openB)
breakC)
airD)

Susy: I feel very depressed these days.
Jane: I ------- you have a break and go on a

holiday.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

20.

to suggestA)
suggestedB)
suggestingC)
suggestD)
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TARİH 2 A
Malazgirt Savaşı kaç yılında yapılmıştır?1.

1040A)
1056B)
1071C)
1090D)

Emevilerin, İslam fetihlerinden sonra
İslamiyet'i benimseyen ve Arap olmayan
Müslümanlara verdikleri ad aşağıdakilerden
hangisidir? 

2.

MevaliA)
BedeviB)
HariciC)
HadariD)

Tarihte Türklerin, Orta Asya’da kurdukları ilk
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

3.

I. Kök Türk DevletiA)
Uygur DevletiB)
II. Kök Türk DevletiC)
Asya Hun DevletiD)

Mısır'da kurulan, zamanla Mekke, Medine ve
Suriye'yi alarak kutsal topraklara hâkim olan
ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? 

4.

EmevilerA)
MemlûklerB)
AbbasilerC)
İhşîdîlerD)

XII. yüzyılda Edip Ahmet tarafından aruz
vezniyle dörtlükler halinde yazılan ahlâki eser
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Kutadgu BiligA)
Divân-ı HikmetB)
Atabetü'l-HakayıkC)
Divânü Lûgati’t TürkD)

İlk İslam anayasası olarak kabul edilen
anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 

6.

Medine SözleşmesiA)
Hudeybiye AntlaşmasıB)
Taif AnlaşmasıC)
Akabe BiatıD)

Türk tarihinin ilk sözlüğü kabul edilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Divânü Lûgati’t TürkA)
Kutadgu BiligB)
SeyahatnameC)
Divân-ı HikmetD)

Büyük Selçuklu Devleti’nde askeri işlerle
ilgilenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Divan-ı İstifaA)
Divan-ı İnşaB)
Divan-ı MezalimC)
Divan-ı ArzD)

İslam tarihinde ortaya çıkan ilk mezhep
aşağıdakilerden hangisidir? 

9.

HanefilikA)
HaricîlikB)
HanbelîlikC)
MalikilikD)

Eski Türk devletlerinde, devlete ne ad verilir?10.

OkA)
UrugB)
OguşC)
İlD)

Tarihte Türk adını resmi olarak ilk kez
kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Kök TürklerA)
AvarlarB)
HunlarC)
UygurlarD)
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A
Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu hangi
savaş sonunda tamamlanmıştır?

12.

Nesâ SavaşıA)
Dandanakan SavaşıB)
Serahs SavaşıC)
Talh-âb SavaşıD)

Türk-İslam devletlerinde hükümdar sefere ya
da bir yere giderken başının üstünde tutulan
şemsiyeye ne ad verilir?

13.

TırazA)
TevkiB)
Hil’atC)
ÇetrD)

Selçuklularda örfi hukuk sisteminde davalara
bakan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Hâcib-i bozorgA)
Emîr-i dadB)
Emîr-i şikârC)
Vekîl-i derD)

İlk Türk devletlerinde hukukun temelini
oluşturan kurallara ne ad verilir?

15.

TöreA)
StelB)
KoşukC)
SaguD)

Türkçe konuşan ve Türk soyundan gelen
toplulukları ilk kez Hun hâkimiyeti altında
toplayan hükümdar aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Mukan KağanA)
Mete HanB)
AtillaC)
Bilge KağanD)

Aşağıdakilerden hangisi akli ilimlerden biri
değildir?

17.

CoğrafyaA)
KelamB)
FelsefeC)
Astronomi D)

Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir? 18.

Asir Dağı'ndaA)
Uhud Dağı'ndaB)
Hira Dağı'ndaC)
Arafat Dağı'ndaD)

682 yılında bağımsızlık mücadelesini
kazanarak II. Kök Türk Devleti’ni kuran kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İlteriş KağanA)
Kapgan KağanB)
Kutluk KağanC)
Bilge KağanD)

Türklerde devleti yönetme yetkisi Gök Tanrı
tarafından kime verilmiştir?

20.

MecliseA)
HatunaB)
KağanaC)
MemurlaraD)
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ALMANCA 6 A
Was macht der Rechtsanwalt?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1.

Er kümmert sich um das Kochen.A)
Er behandelt kranke Menschen.B)
Er berät über die Rechtslage und verteidigt
seine Mandanten vor dem Gericht.

C)

Er lehrt an der Uni und macht akademische
Studien.

D)

Der Zahnarzt ------- erkrankte Zähne.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

suchtA)
behandeltB)
verwendetC)
brauchtD)

------- 1993 arbeite ich als Lehrerin.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

FürA)
AusB)
ObwohlC)
SeitD)

Ich esse gern Süßigkeiten, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

möchte ich Medizin studierenA)
deshalb werde ich BäckerB)
damit wir uns treffen könnenC)
dann zahle ich die KautionD)

Der Informatik-Ingenieur ------- Broschüren und
Anzeigen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

kauftA)
stelltB)
entwirftC)
fliegtD)

Die Zeitung / Der Fernseher / Der Nachbar / Die
Nachrichten

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Die NachrichtenA)
Die ZeitungB)
Der FernseherC)
Der NachbarD)

Welches ist die Berufsbekleidung eines Arztes?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

Die Kochmütze.A)
Ein Kittel.B)
Die Arbeitsschuhe.C)
Der Schutzhelm.D)
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A
Yücel hat ------- Monat am 16. Geburtstag.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

späterA)
heute B)
nächstenC)
morgenD)

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

Welches ergänzt nicht den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

9.

kein GeldA)
keine ZeitB)
schon ein neuesC)
noch keine IdeeD)

-------, weil ich an einer Versammlung teilnehmen
muss.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

Leider kann ich an deiner Party nicht
teilnehmen

A)

Schade, dass wir uns verpasst habenB)
Verzeih mir bitte wegen der VerspätungC)
Ich freue mich auf deine EinladungD)

Die Braut hat viel------- klein------- Goldstücke in
der Brauttasche.

Welche Endungen passen in die Lücken im
obigen satz?

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

11.

-e / -eA)
-en / -emB)
-er / -esC)
-es / -enD)

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

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

12.

Tag des SiegesA)
Tag der JugendB)
Feiertag des KindesC)
Gedenk an AtatürkD)

Restaurant / essen / schicken / wir / einem / in

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

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

13.

Essen in einem schicken wir Restaurant.A)
Wir essen in einem schicken Restaurant.B)
Restaurant essen wir schicken einem in.C)
In einem Restaurant schicken essen wir.D)

Wie lange dauert in der Türkei die Grundschule?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14.

Mit 6 Jahren.A)
Es ist freiwillig.B)
4 Jahre.C)
Zentral basiert.D)
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A
Ich arbeite an der Üniversität. ------- an der
Üniversität gefällt mir.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

Der FilmA)
Die ArbeitB)
Der PlanC)
Den UmgangD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

ausA)
zuB)
fürC)
inD)

Ich lerne Tänze aus verschiedenen -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

StadtA)
KunstB)
SportC)
LändernD)

Das Arbeiten mit Kindern macht mir Spaß, -------
möchte ich später Pädagogik studieren.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

davonA)
damitB)
dazuC)
deshalbD)

Sport? Nein danke! Ich bin zu faul. Ich treibe
------- Sport.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

oftA)
nurB)
immerC)
nieD)

------- der Grundschule gehen die meisten Kinder
in den -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

20.

Vor / KindergartenA)
Seit / HauptschuleB)
Mit / GesamtschuleC)
Für / RealschuleD)
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FRANSIZCA 6 A

1. ve  2. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Il ne faut pas gaspiller l’eau du robinet pour
arroser les fleurs. Pour laver sa voiture, il faut
aller à des stations de lavage car c’est plus
économique. Mais Adeline ne fait pas attention.
Elle ne fait pas des efforts pour économiser
l’eau. Son mari, Paul, n’est pas content, il lui
explique qu’il faut penser à la sécheresse. 

De quoi parle le texte?1.

Du futurA)
Des voituresB)
Du gaspillage de l’eau C)
Des forêts D)

Qui gaspille beaucoup d’eau? 2.

AdelineA)
PaulB)
L’homme C)
Le mariD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

écoutéA)
abandonnéB)
arrêtéC)
faitD)

I. Ensuite, je vais faire des achats.
II. J’ai décidé de ne pas travailler aujourd’hui. 
III. D’abord, je vais aller au cinéma. 
IV. Après je vais aller voir une amie.
V. Et finalement, je rentrerai chez moi. 

Mettez les phrases dans le bon ordre pour
faire un paragraphe.

Yukarıdaki cümleleri anlamlı ve kurallı bir
paragraf oluşturacak şekilde doğru sıraya
koyunuz.

4.

I / V / III / IV / IIA)
II / III / IV / I / VB)
III / IV / V / I / IIC)
V / II / III / IV / ID)

La personne ------- a découvert l’Amérique
s’appelle Colomb. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

5.

quiA)
queB)
il C)
deD)

Léa : Tu laves ta voiture dans le jardin? 
Paul : Non, jamais. -------.
Léa : Bravo! Tu gaspilles donc moins d’eau.

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

6.

J’achète des produits bioA)
J’utilise les stations de lavageB)
J’utilise des sacs en toileC)
Je trie les déchetsD)

------- appelle un médecin, ensuite va te coucher. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

7.

AprèsA)
D’abordB)
PuisC)
EnsuiteD)
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A
En 1939 la France et l’Allemagne ------- en
guerre.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

8.

commencentA)
avaientB)
ontC)
étaientD)

Pierre : Ne jetez pas les sacs en plastique dans
la nature!

Paul : Pourquoi? 
Pierre : Parce que/qu’ -------
Paul : Ah Bon! C’est vraiment long!

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

9.

le verre se décompose lentement!A)
j’en ai besoin!B)
ça se décompose en 450 ans.C)
il faut tout jeter. D)

Quand j’------- petit, je ne mangeais pas de
gombos.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

étaisA)
étaitB)
étaientC)
étiezD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

quiA)
queB)
enC)
àD)

Dans le futur les voitures -------. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

12.

roulaientA)
voyageaientB)
passentC)
volerontD)

«Quel sera le rôle des enseignants?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Öğretmenler rol mi yapacaklar?A)
Öğretmenlerin rolleri değişecek mi?B)
Öğretmenlerin rolü ne olacak?C)
Öğretmenlerle öğrencilerin rolleri değişir mi?D)

«Atatürk Selanik’te doğdu.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Salonique est la ville d’Atatürk.A)
Atatürk est venu à Salonique. B)
Atatürk a vu la ville de Salonique. C)
Atatürk est né à Salonique.D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

CombienA)
QuiB)
QuandC)
CommentD)
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A
Il a ------- un cadeau à sa sœur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

invitéA)
envoyéB)
préféréC)
ramasséD)

Aylin a vécu 10 ans en France: Elle a -------
terminé le test de français. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

17.

facilementA)
franchementB)
salementC)
bruyammentD)

Elle va au collège. Elle est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

médecinA)
lycéenneB)
bachelièreC)
collégienneD)

«Pauline hiçbir şeyi atmaz.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Pauline gaspille beaucoup. A)
Pauline ne gaspille rien. B)
Pauline ne jette rien.C)
Pauline jette tout.D)

Arrêtons de gaspiller l’eau!

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısını
bulunuz.

20.

économiserA)
trierB)
protégerC)
lutterD)
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İNGİLİZCE 6 A
She looked so tired when I saw her. She -------
worked all day.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

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

I have forgotten her birthday. You ------- reminded
me about it yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

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

English ------- in this town.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

spokeA)
speakB)
is spokenC)
spokenD)

The car ------- by my brother last week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

washesA)
washedB)
is washedC)
was washed D)

My father's car was stolen by two thieves.

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

Yukarıdaki cümlenin etken biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Two thieves stole my father's car.A)
The car stole two thieves.B)
Two thieves were stolen the car.C)
Two thieves steal the car.D)

I had a terrible ------- last night. I can’t stop
thinking about it. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

heavyA)
nightmareB)
airportsC)
travel agentD)

Mary painted the walls last week.

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

Yukarıdaki cümlenin edilgen biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

The walls are painted by Mary last week.A)
The walls were painted by Mary last week.B)
Mary was painted the walls last week.C)
The walls painted by Mary last week.D)

I’m not sure but she ------- missed the bus.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

could haveA)
might haveB)
must have C)
shouldn’t haveD)
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A
Aylin says, “I don’t have a cat.”
She says that she ------ a cat.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

hasA)
don't have B)
doesn't haveC)
haveD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

she went A)
does she goB)
she goes C)
she doesn’t go D)

He says, “------- are watching a comedy film.”
He says that they are watching a comedy film.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

YouA)
We B)
HeC)
ID)

People can -------- the obstacles easily when they
want to become successful.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

overcomeA)
childhoodB)
fellowC)
eventuallyD)

The place ------- we meet every week is very
popular.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

whoA)
where B)
whenC)
which D)

-------- my father and my mother like doing sports.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

Both A)
Nor B)
Neither C)
Either D)

You can eat ------- fish or salad.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

neither A)
bothB)
eitherC)
not only D)

The film about ghosts is really terrifying.

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

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

FrighteningA)
HarmB)
BraveryC)
RegularD)
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A
This is the castle ------- was built many years ago.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

who A)
when B)
whereC)
whichD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

Neither A)
BothB)
EitherC)
Not onlyD)

When you have a problem, you should find a
-------.

Which of the following words completes the
sentence above?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıdaki
cümleyi doğru şekilde tamamlar?

19.

generationA)
cohesionB)
particular C)
solutionD)

My neighbour, ------- is a teacher, has three dogs
and a cat.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

thatA)
whereB)
whoC)
whichD)
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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. 


