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BİYOLOJİ 4 A
Aşağıdakilerden hangisi çevre dostu olan
yeşil binaların ve sakinlerinin sahip olduğu
unsurlardan biri değildir?

1.

Dizel yakıtlı otomobilA)
Güneş enerjisi panelleriB)
Yalıtımlı çatı ve pencerelerC)
Yağmur suyu deposuD)

Atmosfere yayılan kükürdioksit, azotdioksit
ve karbondioksit gibi asidik kimyasal
gazların kimyasal dönüşümlerden geçtikten
sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından
emilmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?

2.

Radyoaktif kirlilikA)
Asit yağmurlarıB)
Küresel iklim değişikliğiC)
Hava kirliliğiD)

Bir canlı türünün doğal olarak yaşayıp
üreyebildiği, yaşamsal faaliyetlerini devam
ettirebildiği yaşam alanına ne ad verilir?

3.

KomüniteA)
PopülasyonB)
HabitatC)
EkosistemD)

Belirli bir nüfusun doğaya yükünü
hesaplamak için oluşturulmuş olan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Karbon ayak iziA)
Ekolojik ayak iziB)
Radyoaktif kirlilikC)
Su ayak iziD)

Aşağıdakilerden hangisi diğer verilen
kavramların tümünü kapsar?

5.

BiyosferA)
KomüniteB)
PopülasyonC)
EkosistemD)

Belirli bir alanda yaşayan aynı tür canlıların
oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

6.

KomüniteA)
HabitatB)
EkosistemC)
PopülasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi biyotik faktörlerden
biri değildir?

7.

AyrıştırıcılarA)
ÜreticilerB)
MinerallerC)
TüketicilerD)

Besin piramidinde aşağıdan yukarıya
çıkıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

8.

Aktarılan enerji artar.A)
Birey sayısı azalır.B)
Vücut büyüklüğü artar.C)
Biyokütle azalır.D)

Bir ton atık kağıdın, kağıt hamuruna
katılmasıyla kaç ağacın kesilmesi
önlenebilmektedir?

9.

3A)
5B)
8C)
11D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de var olan
endemik türlerden biri değildir?

10.

Siyam kedisiA)
Sivas kangalıB)
Van ters lalesiC)
SafranD)
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A
Üretilen sera gazı miktarı açısından insan
faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın birim
karbondioksit cinsinden ölçüsüne ne ad
verilir?

11.

Ekolojik ayak iziA)
Su ayak iziB)
Radyoaktif kirlilikC)
Karbon ayak iziD)

Aşağıdakilerden hangisi yaban yaşamını
olumsuz etkileyen unsurlardan biri değildir?

12.

Küresel iklim değişikliğiA)
Doğal hayat alanlarının tahribiB)
Biyolojik çeşitliliği koruma çabalarıC)
Asit yağmurlarıD)

Hayvan veya diğer canlı türlerinin cansız
çevreleri ile birlikte oluşturduğu yaşam
sistemlerinin birbirinden farklı oluşunu ifade
eden çeşitlilik türü aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Endemik çeşitlilikA)
Ekosistem çeşitliliğiB)
Genetik çeşitlilikC)
Tür çeşitliliğiD)

Türkiye'de önceki yıllarda yaşamasına
rağmen son yıllarda soyu tükenen canlı türü
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Kardelen çiceğiA)
Akdeniz fokuB)
KelaynaklarC)
Anadolu leoparıD)

Dünyanın yaklaşık yüzde kaçı sularla
kaplıdır?

15.

60A)
70B)
80C)
87D)

Aynı bölgede yaşayan ve birbirleriyle
etkileşim halinde bulunan popülasyonların
bulunduğu topluluğa ne ad verilir?

16.

HabitatA)
Ekolojik nişB)
KomüniteC)
EkotonD)

Aşağıdakilerden hangisi anız yakımının
toprak ve doğaya verdiği zararlardan biri
değildir?

17.

Toprak yorgunluğu azalır.A)
Doğal denge bozulur.B)
Orman yangınlarının çıkmasına sebep olur.C)
Toprak verimliliği azalır.D)

Aşağıdakilerden hangisi doğadaki madde
döngülerinden biri değildir?

18.

Karbon döngüsüA)
Su döngüsüB)
Azot döngüsüC)
Sodyum döngüsüD)

Doğadaki ölü organizmaları, dökülmüş
yaprakları, dışkıları ve diğer organik
maddeleri hücre dışı sindirim yoluyla
sindirerek besin ve enerji ihtiyaçlarını
karşılayan canlı grubu aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

TüketicilerA)
AyrıştırıcılarB)
Kemosentetik canlılarC)
Fotosentetik canlılarD)

Zararlı organizmaları öldürmek ve kontrol
altına almak için kullanılan kimyasal
maddelere ne ad verilir?

20.

KarbonlarA)
Atık yağlarB)
AsitlerC)
PestisitlerD)
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COĞRAFYA 2 A
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki serbest
ticaret bölgelerinden biri değildir?

1.

GaziantepA)
KarsB)
KayseriC)
İzmirD)

Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun
yerleşmelerinin yer seçiminde etkili olan
doğal (fiziki) faktörlerden biri değildir?

2.

Toprak yapısıA)
Su kaynaklarıB)
Yer şekilleriC)
TurizmD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin turizm
faaliyetleri ile ön plana çıkan şehirlerinden
biri değildir?

3.

AntalyaA)
ErzincanB)
NevşehirC)
BodrumD)

Türkiye’de nüfus yoğunluğu en yüksek bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Karadeniz BölgesiA)
Doğu Anadolu BölgesiB)
Marmara BölgesiC)
Ege BölgesiD)

Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

YunanistanA)
FransaB)
İngiltereC)
İspanyaD)

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya
etkilerinden biri değildir?

6.

Işık kirliliğiA)
Sanayi kirliliğiB)
Radyoaktif atıklarC)
Volkanik olaylarD)

Mimarlık tarihinin başlangıcı olarak kabul
edilen, içinde 12.000 yıllık, insanoğlunun
bilinen ilk tapınağının da bulunduğu
Türkiye’deki eski yerleşim alanı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

ÇatalhöyükA)
AlacahöyükB)
EfesC)
GöbeklitepeD)

İdari açıdan yerleşmeler düşünüldüğünde,
Türkiye’de en büyük idari birim
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

İlA)
BucakB)
KöyC)
İlçeD)

Aşağıdakilerden hangisi nüfus yapıları
bakımından Türkiye’deki küçük şehirlerden
biridir?

9.

İzmirA)
BursaB)
ÇanakkaleC)
BayburtD)

Kırsal yerleşmeler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Kır yerleşmelerinde ekonomik hayat canlı ve
hareketlidir.

A)

Kır yerleşmeleri nüfus yoğunluğu az olan
yerlerdir.

B)

Bazı kır yerleşmelerinde tarım, bazılarında
hayvancılık ön plana çıkmaktadır.

C)

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada
yapıldığı yerlerdir.

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi soğuk iklim
bölgelerinden biri değildir?

11.

NorveçA)
Güney AfrikaB)
KanadaC)
RusyaD)

Ekosistem olarak da adlandırılan canlı ve
cansız varlıkların bir arada etkileşim halinde
yaşadığı ortama ne ad verilir?

12.

Doğal çevreA)
Yapay çevreB)
OrmanC)
HabitatD)

Aşağıdakilerden hangisi bir liman şehri
değildir?

13.

RotterdamA)
MersinB)
İzmirC)
MünihD)

Aşağıdakilerden hangisi idari şehirdir?14.

BarselonaA)
BerlinB)
İstanbulC)
SelanikD)

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ
yerleşmelerinin kurulduğu önemli
merkezlerden biri değildir?

15.

MezopotamyaA)
Nil VadisiB)
AlaskaC)
And DağlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’ın önemli
yerleşim merkezlerinden biri değildir?

16.

İstanbulA)
RomaB)
New YorkC)
AtinaD)

Nükleer enerji üretimi esnasında ortaya çıkan
maddelerden kaynaklı kirlilik aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Işık kirliliğiA)
Radyoaktif kirlenmeB)
Toprak kirliliğiC)
Su kirliliğiD)

Kurak ve yarı kurak iklim alanlarında görülen,
Türkiye’de İç Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde örneklerine sık
rastlanan mesken türü aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Taş evlerA)
Ahşap meskenlerB)
Toprak meskenlerC)
Betonarme yapılarD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yer alan
ilk yerleşmelerden biri değildir?

19.

Ganj NehriA)
AlacahöyükB)
ÇatalhöyükC)
GöbeklitepeD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kış
sporlarının yapıldığı bölgelerden biri
değildir?

20.

Murat Dağı – KütahyaA)
Palandöken – ErzurumB)
Uludağ – BursaC)
Kartal Kaya – BoluD)
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COĞRAFYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının hızlı
olmasının olumsuz sonuçlarından biri
değildir?

1.

Yeni yatırım alanlarının açılmasıA)
Çarpık kentleşmeB)
Çevre ve trafik sorunlarıC)
Hizmet sektöründe yetersizliklerin
yaşanması

D)

Çalışma çağında olmayan nüfusa ne ad
verilir?

2.

Genç nüfusA)
Bağımsız nüfusB)
Serbest nüfusC)
Bağımlı nüfusD)

Aşağıdakilerden hangisi yapılış biçimine
göre göç türlerinden biridir?

3.

İsteğe bağlı göçA)
Dış göçB)
Daimi göçC)
Zorunlu göçD)

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç ve
dinamik nüfusa sahip olmasının sağladığı
faydalardan biri değildir?

4.

Ekonomik canlılığa bağlı olarak devletin
vergi gelirlerinin yükselmesi

A)

Genç nüfusta teknolojik üretkenliğe olan
yatkınlığın yeni iş alanlarını ortaya çıkarması

B)

Sanayide kâr oranının artmasıC)
Tüketimde verimliliğin artmasıyla ihracatta
rekabeti kolaylaştırması

D)

Nitelikli iş gücü ve bilim adamlarının yurt
dışına yaptığı göçlere ne ad verilir?

5.

Mübadele göçüA)
Beyin göçüB)
İşçi göçüC)
Kavimler göçüD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfusun
dağılışına etki eden beşeri faktörlerden biri
değildir?

6.

SanayileşmeA)
TurizmB)
Bitki örtüsüC)
Sağlık hizmetleriD)

Türkiyede ilk nüfus sayımı hangi yıl
yapılmıştır?

7.

1927A)
1935B)
1945C)
1957D)

Türkiye'de kentleşme oranının en yüksek
olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Doğu AnadoluA)
MarmaraB)
Güneydoğu AnadoluC)
KaradenizD)

Çiftçilik, hayvancılık, madencilik, ormancılık
gibi faaliyetlerin yapıldığı ekonomik faaliyet
grubu aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Dördüncül ekonomik faaliyetA)
İkincil ekonomik faaliyetB)
Üçüncül ekonomik faaliyetC)
Birincil ekonomik faaliyetD)

Aşağıdakilerden hangisi dış göçlerin
sonuçlarından biri değildir?

10.

Göç veren ailelerin bölünmesiA)
Göç veren ülke nüfusunun artmasıB)
Ülke ekonomisine döviz girdisinin
sağlanması

C)

Ülkeler arası ekonomik ilişkilerin gelişmesiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iç göçü
önlemek için alınacak tedbirlerden biri
değildir?

11.

Kırsal yerlerde hizmet sektörü geliştirilmeliA)
Mera hayvancılığı yerine besi ve ahır
hayvancılığı yaygınlaştırılmalı

B)

Tarım alanlarının yüzölçümü azaltımalıC)
Endüstri değeri yüksek olan tarım
ürünlerinin yetiştirilmesi için çiftçiye teşvikler
yapılmalı

D)

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin
özelliklerinden biridir?

12.

Ürünlerin ticari kalitesinin düşük olmasıA)
Sanayileşme ve hizmet sektörünün yetersiz
olması

B)

Beslenme kaynaklarının sınırlı olmasıC)
Nüfus artış hızının çok düşük olmasıD)

İnsanların mağaraları ve kaya oyuklarını
mesken tuttukları dönem/çağ aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Neolitik dönemA)
Kalkolitik çağB)
Paleolitik çağC)
Mezolitik dönemD)

Okyanus veya deniz tabanındaki faylarda
oluşan yer sarsıntıları sonucu ortaya çıkan,
boyları 30 ile 50 m'yi bulan dev dalgalara ne
ad verilir?

14.

TsunamiA)
Şev hareketiB)
HortumC)
TayfunD)

Toprağın dış kuvvetler tarafından aşınarak
uzaklara taşınması olayına ne ad verilir?

15.

TaşkınA)
Asit yağmurlarıB)
ErozyonC)
DoluD)

Levhaların üzerinde bulunan tabakaların
gerilmesi, sıkışması ya da yanal basıncın
etkisiyle parçalara ayrılmasına ne ad verilir?

16.

KırılmaA)
İzolastik dengeB)
DepremC)
Sismik dalgalanmaD)

Karadeniz'in sularını Marmara suları ile
birleştiren boğaz aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Çanakkale boğazıA)
Cebelitarık boğazıB)
Dover boğazıC)
İstanbul boğazıD)

Yunanistan ile Mora Yarımadası'nı ayıran
kanal aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Süveyş kanalıA)
Kiel kanalıB)
Korint kanalıC)
Panama kanalıD)

Dünyanın en eski ulaşım sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Kara yoluA)
Hava yoluB)
Demir yoluC)
Deniz yoluD)

Bir ülke ya da bölge sınırları içinde kalan
herhangi bir alanda meydana gelen ve
toprağın kısa bir süre sular altında kalma
olayına ne ad verilir?

20.

HeyelanA)
SelB)
HortumC)
ÇığD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine inanan
ve onun ilkelerini benimseyen bir kişinin
bağlı kalmaya gayret gösterdiği değerlerden
biri değildir?

1.

Misafire ikram etmekA)
Düşkünlere yardım etmekB)
Komşu hakkına riayet etmekC)
İnsanların kalbini kırmakD)

Ad koyma merasiminde bebeğin kulağına
aşağıdakilerden hangisi okunur?

2.

MevlidA)
Kamet B)
Ezan C)
Selâ D)

Aşağıdakilerden hangisi örf ve
adetlerimizden biri değildir?

3.

Hasta ziyareti yapmaA)
Kumar oynamaB)
Davete icabet etmeC)
Cenaze merasimiD)

Günlük konuşmalarda helal, haram
kavramları kullanıldığında hangi değerler
kastedilmiş olur?

4.

Dinî değerlerA)
Ahlaki değerlerB)
Sanatsal değerler C)
Toplumsal değerlerD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’deki
hikmet ile ilgili ayetlerden biri değildir?

5.

“…Kime hikmet verilmişse ona çok hayır
verilmiştir…” (Bakara suresi, 269. ayet.) 

A)

“Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle
davet et.” (Nahl suresi, 125. ayet.)

B)

“O, ümmilere, içlerinden, kendilerine
ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara
kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber
gönderendir…” (Cuma suresi, 2. ayet.)

C)

“Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde
bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi
aralarında merhametlidirler…” (Fetih suresi,
29. ayet.)

D)

Cesaret, yiğitlik ve kahramanlık anlamlarına
gelen ------- temel değerlerimizden biridir. İslam
bizden; dinimizi, vatanımızı, namusumuzu,
canlarımızı ve mallarımızı korurken cesur
davranmamızı ve bu hususta gerekirse ölümü
göze alarak her türlü sıkıntıya katlanmamızı
emreder.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

inançA)
şecaatB)
hikmetC)
iffetD)

• İnsanın  bedeni ve  maddi zevklere karşı aşırı
      düşkünlükten kendini korumasını sağlayan     
      erdemdir.
• Nefsin   aşırı  isteklerini bastırıp dinin ve aklın
      buyruğu   altına   sokmak  sureti ile kazanılan
      erdemdir.

Yukarıda açıklamaları verilen temel değer
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

İffet A)
Adalet B)
ŞecaatC)
Hikmet D)
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A
Değerlerin temeli ilk nerede atılır?8.

Sosyal çevredeA)
İş çevresindeB)
OkuldaC)
AiledeD)

 “Ona (Hz. Yahya) çocuk iken (ilim ve) hikmet
verdik.” (Meryem suresi, 12. ayet.) 

Yukarıdaki ayette geçen hikmet kelimesi
hangi anlamda kullanılmıştır?

9.

Bilmek ve anlamak A)
Görmek B)
AffetmekC)
Hissetmek D)

Hz. Muhammed (s.a.v.): “İyi arkadaşla kötü
arkadaş misk taşıyan kimse ile körük üfüren
kimse gibidir. Misk taşıyan ya onu sana
ikram eder yahut sen ondan miski satın
alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın.
Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya
da ondan kötü bir koku duyarsın!” (Müslim,
Birr, 146.) ve “Kişi dostunun dinî üzeredir.
Bu yüzden her biriniz, kiminle dostluk
ettiğine dikkat etsin.” (Tirmizi, Zühd, 45.)
buyurarak aşağıdakilerden hangisine dikkat
çekmiştir?

10.

Değerlerimizin, devletimizin devamı ve
milletimizin varlığını sürdürmesi açısından
önemine

A)

Dinin toplumsal düzeni ve barışı
sağlamadaki yerine

B)

Arkadaşlarımızın bizim kişilik gelişimimize
nasıl tesir ettiklerine

C)

Örf ve âdetlerimiz arasında önemli bir yere
sahip olan selamlaşmanın önemine

D)

Osmanlı padişahları kendilerini Mekke ve
Medine’nin hizmetkârı anlamına gelen ------- sıfatı
ile isimlendirmişlerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

Beytü’l-HaramA)
Hılfu’l-FudulB)
Beytü’l-MalC)
Hâdimü’l -HarameynD)

Anadolu’da İslamiyet’in yerleşmesinde büyük
katkısı olan Hacı Bektaş Veli’nin türbesi
nerededir ?

12.

EdirneA)
Konya B)
Türkistan C)
Nevşehir D)

İslam medeniyeti tarihinde Peygamber
Efendimizin Dönemi aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

13.

571 - 610A)
622 - 632B)
632 - 661C)
661 - 750 D)

Müslümanların ilk kıblesi aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Mescid-i Nebi A)
Mescid-i ZülhuleyfeB)
Mescid-i Aksa C)
Mescid-i HaramD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin
oluşmasında Türkçe olarak kaleme alınan
eserlerden biridir?

15.

Dȋvânu Lugâti’t-TürkA)
Mukaddime B)
Mesnevi C)
el-Kanun fi’t TıpD)
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A
İslam’ın ilk doğduğu bölge aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Endülüs A)
Şam ve Bağdat bölgesiB)
Hicaz bölgesi C)
Kudüs ve çevresiD)

İslam medeniyeti ilk insan, aynı zamanda ilk
peygamber olan ------- ile başlamış ve
peygamberler halkasının hâtemi (sonuncusu)
olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile
beraber olgunlaşarak kemâle ulaşmıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

Hz. Salih (a.s.)A)
Hz. Lût (a.s.)B)
Hz. Âdem (a.s.)C)
Hz. İbrahim  (a.s.)D)

I. Nehrin öbür yakası anlamına gelir.
II. Taç Mahal bu bölgede bulunur.
III. Gazneliler ve Babürler egemenliğinde kalarak
      Türk kültürü ile tanışmışlardır.
IV. Buhara ve Kaşgar önemli şehirlerindendir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri İslam
Medeniyetinin izlerini taşıyan Hint Alt
Kıtası'na aittir?

18.

Yalnız IIA)
II ve IIIB)
III ve IVC)
I, II ve IIID)

I.   Matematik
II.  Mimari
III. Astronomi
IV. Heykel sanatları

Yukarıdakilerden hangileri İslam alimlerinin
tüm medeniyetlere örnek olacak eserler
bıraktığı alanlardandır?

19.

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

İslam medeniyetinin izlerini taşıyan
bölgelerden biri olan Endülüs, günümüzde
hangi ülke sınırları içinde yer almaktadır?

20.

İspanya A)
İtalya B)
CezayirC)
Tunus D)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 3 A
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c) zati
sıfatlarından biridir?

1.

KıdemA)
İlimB)
İradeC)
HayatD)

Kur’an-ı anlamı üzerine düşünerek, emir ve
yasakları uygulamayı amaç edinerek
okumaya ne ad verilir?

2.

KerametA)
TilavetB)
İstidracC)
KıraatD)

Aşağıdakilerden hangisi “yaratan, yoktan var
eden” anlamına gelmektedir?

3.

HâlıkA)
EmanetB)
SıdkC)
BekaD)

Allah’ın (c.c) zati sıfatlarından hangisi O’nun
bir ve tek olmasını ifade eder?

4.

KudretA)
VahdaniyetB)
HayatC)
SemiD)

Allah’ın (c.c) zati subûtisıfatlarından hangisi
O’nun her şeye gücünün yetmesini ifade
eder?

5.

BasarA)
TekvinB)
SemiC)
KudretD)

Başka varlıklarda bulunmayan yalnız Allah’a
(c.c) özgü sıfatlara ne ad verilir?

6.

TebliğA)
SubûtiB)
ZatiC)
KerametD)

Duanın kabulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

7.

Duada yalnızca Allah (c.c) rızası
gözetilmelidir.

A)

Duada her şey istenmelidir.B)
Duada sabırlı olunmalıdır.C)
Duada samimi olunmalıdır.D)

Peygamberimiz (s.a.v) hayatta kalan ve
soyunu sürdüren çocuğu aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Hz. ZeynepA)
Hz. ÂişeB)
Hz. FatımaC)
Hz. Hüseyin D)

Putperest toplumun batıl inançlarına karşı
çıkarak Allah’a (c.c) iman eden gençlere ne
ad verilir?

9.

SamedA)
LatifB)
Ashab-ı KehfC)
Levh-i MahfuzD)

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaya ne ad
verilir?

10.

Ba’sA)
İstişareB)
KıyamC)
MekruhD)

Hz. İbrahim aşağıdakilerden hangisine
peygamber gönderilmiştir?

11.

BabillerA)
FriglerB)
HititlerC)
AsurlarD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v) İslam’a çağrısına ilk
katılan Mekke’li aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Hz. İsaA)
Hz. NuhB)
Hz. MusaC)
Hz. EbubekirD)

Aşağıdakilerden hangisi, İslam’ın ilk
yıllarında Kabe’nin yanındaki evini açarak
İslam’a hizmet etmiştir?

13.

Üsame b. ZeydA)
Mus’ab b. UmeyrB)
Erkam b. Ebi’l – ErkamC)
Cafer b. Ebi TalibD)

Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına ne
ad verilir?

14.

EbruA)
MinyatürB)
TezhipC)
HatD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf
edebiyatında önemli eserler veren kişilerden
biridir?

15.

NedimA)
FuzuliB)
BakiC)
MevlanaD)

Aşağıdaki eser ve yazar eşleştirmelerinden 
hangisi doğrudur?

16.

Pir Sultan Abdal -DivanA)
Kaşgarlı Mahmut- MesneviB)
Yusuf Has Hacip -MakalatC)
Hacı Bektaş Veli-Kutadgu BiligD)

Yeryüzündeki ilk aileyi aşağıdakilerden
hangisi oluşturmuştur?

17.

Hz. Âdem –Hz. Havva A)
Hz. İsa –Hz. MeryemB)
Hz. Muhammed –Hz. HaticeC)
Hz. Ali –Hz. FatımaD)

Tezhip sanatıyla uğraşan kişiye ne ad verilir?18.

HattatA)
MüzehhipB)
MüzezzinC)
NakkaşD)

Tezhip sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Altınla yapılır.A)
Bu sanatla uğraşan kişiye müzehhip denir.B)
Çiçek ve yaprak motiflerine yer verilir.C)
Süslemelerde hayvan figürleri kullanılır.D)

Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın
eserlerinden biridir?

20.

Ulu CamiiA)
Mescid-i AksaB)
Süleymaniye CamiiC)
Kurtuba CamiiD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 A
İsrat eden kişiye ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

hasisA)
hilekarB)
cimriC)
müsrifD)

İyice bilmeden tahmine göre konuşmaya,
fikir yürütmeye ve bilgi vermeye ne ad
verilir?

2.

ZanA)
GıybetB)
HasetC)
YalanD)

İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile
insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan
kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi
ve güzel davranışlara ne ad verilir?

3.

HasetA)
AhlakB)
GıybetC)
ZanD)

I. Kur'an-ı Kerim
II. Sünnet
III. Örf
IV. Gelenek
Yukarıdakilerden hangileri İslam ahlakının
temel kaynaklarındandır?

4.

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

Ahlak terbiyesinde asıl olan -------- 'dır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

AkrabalarA)
ArkadaşlarB)
AileC)
ÖğretmenlerD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının
kaynaklarından biri değildir?

6.

AkılA)
SünnetB)
Kur’an-ı KerimC)
HikayelerD)

Gıpta etmek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

7.

Gıpta eden kişiye münafık denir.A)
Gıpta etmek bir başkasının başarısını
beğenmektir.

B)

Gıpta etmek haram kılınmıştır.C)
Gıpta etmek peşin hükme sebep olur.D)

Allah’ın (c.c)  vahiy yoluyla gönderdiği son
din aşağıdakilerden hangisidir?

8.

BudizmA)
MusevilikB)
HristiyanlıkC)
İslamD)

İslam ahlakının temel amacı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Sağlam bir karakter oluşturmasını sağlamakA)
Nefsi ıslah ve terbiye ederek kâmil bir insan
haline getirmek

B)

İnsanlara sadece ahiret mutluluğu
kazandırmak

C)

İyi olan duygu ve düşünceleri ortaya
çıkarmak

D)

“Bizi aldatan bizden değildir.” (Buhari, “İman”
164)

Bu hadiste İslam ahlakında yapılmaması
gereken hangi davranış vurgulanmaktadır?

10.

SuizanA)
YalanB)
GıybetC)
İftiraD)

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh’ın dayandığı
dört delilden biri değildir?

11.

EkolA)
KitapB)
SünnetC)
İcmaD)

Aşağıdakilerden hangisi ilk yazılan kaynak
hadis kitaplarından biridir?

12.

el-ÜmmA)
el-MebsutB)
el-MuvattaC)
el-HaracD)

Hanefi mezhebi aşağıdaki ülkelerden
hangisinde daha çok yayılmıştır?

13.

KatarA)
TürkiyeB)
HindistanC)
BahreynD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde
ortaya çıkan yorum farklılıklarının
sebeplerinden biri değildir?

14.

Siyasi sebeplerA)
Kültürel sebeplerB)
Ekonomik sebeplerC)
Coğrafik sebeplerD)

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet
mezheplerinden biridir?

15.

CebriyyeA)
MürcieB)
MutezikC)
MaturidiyyeD)

Kur’an-ı  Kerim Hz.Muhamed’e (s.a.v) kaç
yılda gönderilmiştir?

16.

15A)
18B)
23C)
32D)

İslam dünyasında meydana gelen ilk iç savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Cemel SavaşıA)
Mercidabık SavaşıB)
Sıffin SavaşıC)
Ridaniye SavaşıD)

Aşağıdaki mezheplerden hangisi
diğerlerinden daha önce ortaya çıkmıştır?

18.

Ameli mezheplerA)
İtikadi mezheplerB)
Fikri mezheplerC)
Siyasi mezheplerD)

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulüne dair
yazılan ilk eserdir?

19.

el-MuhtasarA)
el-MüsnedB)
el-HucceC)
er- RisaleD)

İslam dininin iman esaslarını inceleyen ilim
dalına ne ad verilir?

20.

AkaitA)
FıkıhB)
HadisC)
KelamD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 A
Aşağıdaki derleyen ve hadis kitabı
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

1.

İbn Mâce-Câmiu’s SahihA)
Ahmed b. Hanbel-Sünen B)
Müslim-MüsnedC)
İmam Malik-MuvattaD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendisine
gönderilmiş olan Kur’an-ı Kerim’i yaşamak,
insanlara bildirmek ve açıklamak olarak ifade
edilen görevi aşağıdakilerden hangisidir?

2.

TemsilA)
TebliğB)
TeşriC)
TebyinD)

Öldükten sonra tekrar dirilme, ahiretin
evrelerinden hangisinde gerçekleşir?

3.

KıyametA)
Ba’sB)
BerzahC)
HaşirD)

“Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak
gönderdik.” ayeti ile Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) hangi özelliği vurgulanmıştır?

4.

Merhametli olmasıA)
Adil olmasıB)
Sabırlı olmasıC)
Kararlı olmasıD)

Takva sahibi olan kişi aşağıdakilerden
hangisini yapmaz?

5.

Nefsini küfürden ve şirkten korur.A)
Yaşamını dalalet içinde sürdürür.B)
Bütün benliği ile Yüce Allah’a (c.c.) döner.C)
Haramları terk eder ve farzları özenle yerine
getirir.

D)

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) “Muhammedü’l
Emin” denmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Temiz olmasıA)
Peygamber olması B)
Güvenilir olmasıC)
Ağırbaşlı olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de
cennet için kullanılan isimlerden biri
değildir?

7.

FirdevsA)
HutameB)
DârulmukameC)
HuldD)

Allah (c.c.) için kullanıldığında Allah’ın (c.c.)
kusursuz yaratıcılığını ve kullarına karşı
cömertliğini; insan için kullanıldığında ise
kulun Allah’a (c.c.) karşı hissettiği derin
saygıyı, bağlılık ve itaat ile bunların
sonucunda oluşacak iyi davranışları ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

8.

İtaat A)
İhsanB)
TeşriC)
İhlasD)

Yüce Allah’a iman edip, dinin emir ve
yasaklarına uyarak Allah’a karşı gelmekten
sakınmak; dünya ve ahirette insana zarar
verecek inanç, söz ve davranışlarından uzak
durmaya ne ad verilir?

9.

TakvaA)
İhlas B)
HidayetC)
SadakatD)

“… Siz de (ey müminler) dünya ve ahirette
faydalı işler yapın; şüphesiz ben yaptıklarınızı
görmekteyim.” ayeti ile Allah Teala
aşağıdakilerden hangisini emretmiştir?

10.

Sırat-ı müstakimA)
CihatB)
Salih amelC)
İfratD)

Dini terim olarak Allah (c.c.) rızası için
yapılması gereken ibadetleri, insanlara
gösteriş için yapıp kendini ve ibadetini
beğendirme isteği olarak tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

RiyaA)
İhlasB)
FasıkC)
TakvaD)

“Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere
yaratmadık…” (Sâd suresi, 27. ayet.)
Ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu
yapılmıştır?

12.

İnsanın en şerefli varlık olarak yaratıldığıA)
Gök ve yerin yaratılmış olduğuB)
Bu dünyadaki yaşamın bir gün sona ereceğiC)
Yaratılanların mutlaka bir işlevinin olduğuD)

Hidayetin zıttı olan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

DalaletA)
RisaletB)
AtaletC)
VelayetD)
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A
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz, fiil ve
takrirlerini içeren örnek davranışlarına ne ad
verilir?

14.

SevapA)
MübahB)
SünnetC)
VacipD)

I. Akıl
II. Din
III. Nesil

Yukarıdakilerden hangileri toplum düzeninin
sarsılmaması için korunması gereken temel
esaslardandır?

15.

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

“…Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen
O’nu görmesen de O seni görür” (Buhârî, İmân,
37.)
Hadiste tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

İhsanA)
CihatB)
İbadetC)
İmanD)

“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir
beşerim…” ayetinde Hz. Peygamber’in hangi
yönüne işaret edilmiştir?

17.

DürüstlükA)
GüvenilirlikB)
PeygamberlikC)
İnsaniD)

Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının
insana kazandırdıklarından biri değildir?

18.

Yaptıklarımızda bilinçli davranmaya sevk
etmesi

A)

Aşırılıklardan korumasıB)
Ekonomik zenginlik sağlamasıC)
Toplumda mutluluk ve refahın artmasına
vesile olması

D)

Cenaze namazında ilk okunan dua
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

KevserA)
SübhanekeB)
TahiyyatC)
FatihaD)

Ahiretin varlığı konusunda sahip olunan
bilgiler aşağıdakilerden hangisine dayanır?

20.

Toplum tarafından anlatılanlarA)
Bilimsel araştırmalar ve çalışmalarB)
Kur’an-ı Kerim ve SünnetC)
Müminlerin ifadeleriD)

2019 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0106-A

16 İzleyen sayfaya geçiniz.



FELSEFE 1 A
"-------, düşünen öznenin kendi üstüne dönerek
düşünmesi, duygularına, algılarına, bilgilerine ve
kavrayışlarına bağlı olarak kendini anlama,
tanıma ya da bilme yeteneğidir."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

ÖzbilinçA)
ObjeB)
BilgiC)
BilinçD)

Aşağıdakilerden hangisi filozofun özelliği
olamaz?

2.

Bütün bilgiye sahip olanA)
SorgulamacıB)
EleştirelC)
Bilgelik arayışı içinde olanD)

Bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe
sözcüğünü oluşturan iki Yunanca kavram
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

3.

Episteme ve doxaA)
Philia ve sophiaB)
Logos ve retorikC)
Aletheia ve logosD)

Jasper “Felsefe, yolda olmaktır.” sözü ile
felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini
vurgulamaktadır?

4.

Felsefede cevapların olmamasıA)
Felsefenin olmuş bitmiş bir yapısının
olmaması

B)

Felsefenin kesin bir bilim olmasıC)
Felsefede tek bir doğrunun olmasıD)

Bugün bildiğimiz anlamdaki “var olanlar
üzerine akla dayalı, sistemli bir düşünme”
olan felsefe aşağıdakilerden hangisinde
başlamıştır?

5.

ÇinA)
SümerB)
HindistanC)
Antik YunanD)

"Felsefe, ------- bir bilgi yani önceden kazanılmış
bilgiler üzerine bir bilgi, düşünme üzerine
düşünme etkinliğidir."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

duyusalA)
refleksifB)
rasyonelC)
sistemliD)

Andre Gide’in “İnsanın yaşamı insanın
düşüdür.” sözü felsefenin aşağıdaki
alanlardan hangisi ile ilişkisini gösterir?

7.

GeometriA)
MatematikB)
HayatC)
BilimD)

"İlk filozof olarak anılan kişi M.Ö. 6. yy’da Antik
Yunanlı bir düşünür olan -------‘tir."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamalar?

8.

ThukididisA)
DiogenesB)
SokratesC)
ThalesD)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Bir düşünme
etkinliği olan felsefe kişinin kendini
bilmesine giden yolu açar." fikrini
desteklemez?

9.

Kendini Bil!A)
İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen
kendini bilmez isen ya nice okumaktır.

B)

Düşünmeden anı yaşa!C)
Üstüne düşünülmemiş bir yaşam
yaşanmaya değer değildir.

D)

"Zeynep bütün korku filmlerine bayılır, ancak
Zeynep Frankenstein, polisiye, cadı masalı
gibi filmleri sevmez." ifadesi aşağıdakilerden
hangisine bir örnektir?

10.

ÇelişikA)
TutarlıB)
KararsızC)
KesinD)
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A
Çevre kirliliği konusunda felsefi bir tartışma
yapmak isteyen bir grubun ele alacağı
sorular arasında aşağıdakilerden hangisi
zorunlu değildir?

11.

İnsanın çevre karşısında bir sorumluluğu var
mıdır?

A)

Çevre nedir?B)
Çevre ve insan arasındaki ilişki nedir?C)
Çevre kirliliğini oluşturan gazların ölçümünü
kimler yapmaktadır?

D)

Okuduğunuz bir metinden felsefi sorular
çıkartmak isterseniz bu soruların tarzı
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

12.

“Nedir?” tarzındaki sorularA)
İhtiyaçlara karşı sorulan sorularB)
Cevabı net olan sorularC)
Tekrar sormaya gerek duyulmayan sorularD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir
önermedir?

13.

Yaşasın bugün tatil!A)
Bir dakika gelir misin?B)
İstanbul Türkiye’nin başkentidir.C)
Ah düştüm!D)

İki şey arasındaki ortak olan özelliğe veya
benzerliğe dayanarak birisi için verilen
yargıyı diğeri için de veren akıl yürütme türü
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

AnalojiA)
TutarlılıkB)
TümdengelimC)
GörüşD)

Aşağıdakilerden hangisi önermelerden
sonuca götüren mantıksal akıl yürütme
yollarından biri değildir?

15.

TümdengelimA)
MetafizikB)
TümevarımC)
AnalojiD)

"Tüm insanlar ölümlüdür, Sokrates bir
insandır, öyleyse Sokrates ölümlüdür."
şeklinde olan akıl yürütme biçimi
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

16.

TümevarımA)
En iyi açıklamaB)
AnalojiC)
TümdengelimD)

İnsanların kendini ve dünyayı anlamasını,
duygu, düşünce ve isteklerini anlatmasını
sağlayan, birbirleriyle iletişim kurmasını
olanaklı kılan yeti aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

BilgiA)
SanatB)
KültürC)
DilD)

Savunulan bir görüşü desteklemek için ileri
sürülen gerekçelere ne ad verilir?

18.

SoruA)
AnlamB)
ArgümanC)
KavramD)

Düşünme ------- aracılığıyla gerçekleşir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

canlılarA)
kavramlarB)
akıl yürütmeC)
bilimD)

"------- bir ifadenin aynı anda, aynı şekilde hem
doğru hem de yanlış olduğunu iddia etmek
demektir."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

MantıksalA)
ArgümanB)
ÇelişiklikC)
AnalojikD)
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KİMYA 2 A
Aşağıdakilerden hangisi sert suyun
özelliklerinden biri değildir?

1.

Yüksek miktarda kalsiyum ve magnezyum
iyonu içermesi

A)

Kaynatıldığında dibinde kireç tortusu
bırakması

B)

Çamaşırları grileştirmesiC)
İçiminin yumuşak suya göre daha iyi olmasıD)

 Elektron, pozitif yüklü iyon ve nötr yapıya
sahip olan atom veya moleküllerden oluşur.

 Güneş, mum alevi, yıldırım örnek olarak
verilebilir.

 Evrende, en bol bulunan fiziksel hâldir.

Yukarıda tanımlanan fiziksel hâl
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

KatıA)
SıvıB)
PlazmaC)
GazD)

Bakır (I) florür bileşiğinin formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

CuFA)
CuClB)
CuCl2C)
CuF2D)

Aşağıdaki değişimlerden hangisi kimyasal
değişim değildir?

4.

Yemeğin pişmesiA)
Demirin paslanmasıB)
Şekerin karamelizasyonuC)
Tuzun çözünmesiD)

I. Atomlar arası etkileşim türü iyonik bağdır.
II. Atomlar arası zayıf etkileşim bulunmaktadır.
III. En küçük yapı biriminde bir kalsiyum ve iki

klor iyonu vardır.
IV. Elektrostatik çekim kuvveti yoluyla

oluşmuştur.

CaCl2 bileşiği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

5.

Yalnız IA)
Yalnız IVB)
I ve IIC)
I, III ve IVD)

ZnS (çinko sülfür) tuzu hangi katı
sınıfındadır? (30Zn, 16S)

6.

Moleküler katıA)
İyonik katıB)
Metalik katıC)
Amorf katıD)

I. Taneciklerin kabın yüzeyine çarpma şiddeti
II. Taneciklerin kabın yüzeyine çarpma sıklığı
III. Taneciklerin ortalama kinetik enerjileri

Gaz basıncının büyüklüğünde yukarıdaki
faktörlerden hangileri etkilidir?

7.

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

I.   

II.

III.

IV.

Yukarıda Lewis formülleri verilen türlerden
hangilerinde iyonik bağ bulunur? ( 11Na, 17Cl,
1H, 9F, 7N)

8.

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

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde hidrojen
bağı vardır?

9.

CH4A)
HFB)
HBrC)
H2SD)

Mutfaklarda ve otomobillerde yakıt olarak
kullanılan, oda sıcaklığında gaz hâlinde olup
evlerimize ulaştırılırken hâl değişimine
uğratılıp sıvılaştırılan madde aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

LNGA)
DMAB)
LPGC)
DMCD)

I. Nehirlerdeki temiz sular
II. Göllerdeki temiz sular
III. Bataklıklardaki kirli sular
IV. Asit yağmurları

Yukarıdakilerden hangileri yer yüzeyinde
bulunan içme suyunun ana
kaynaklarındandır?

11.

Yalnız IA)
I ve IIB)
I ve IIIC)
I, II, III ve IVD)

 Belirli bir şekli ve hacmi vardır.
 Akışkan değildir.
 Sıkıştırılmaları oldukça zordur.
 Tanecikleri arası etkileşim fazladır.

Yukarıda genel özellikleri verilen madde
fiziksel hâli aşağıdakilerden hangisidir?

12.

KatıA)
GazB)
PlazmaC)
SıvıD)

Suyun kolayca dökülmesini ve balın zor
dökülmesini açıklayan, sıvıların akmaya karşı
gösterdikleri dirence ne ad verilir?

13.

YoğuşmaA)
PolariteB)
ViskoziteC)
KristalD)

Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi
elektron kaybetmiştir?

14.

A)

Ca2+B)
Br2C)

C6H12 O6D)
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A
 İnsan organizmasının %62-%67’sini oluşturur.
 Hayvan organizmasının %60-%70’ini

oluşturur.
 Gezegenimizin yaklaşık %75’ini oluşturur.
 Oksijenden sonra yaşamsal açıdan ikinci

önceliklidir.

Yukarıda tanımlanan madde aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

ToprakA)
AzotB)
SuC)
HavaD)

Aşağıdakilerden hangisi Van Der Waals
etkileşimlerinden biri değildir?

16.

Hidrojen bağıA)
London kuvvetiB)
Dipol-dipolC)
İyon-dipolD)

Plazmanın ısı verip katı hâle dönmesine ne ad
verilir?

17.

SüblimleşmeA)
KırağılaşmaB)
BuharlaşmaC)
ErimeD)

Bir sıvının buhar basıncının atmosfer
basıncına eşit olduğu sıcaklığa ne ad verilir?

18.

Süblimleşme sıcaklığıA)
Erime noktasıB)
Kaynama noktasıC)
Kırağılaşma sıcaklığıD)

 SO2, SO3, NO, NO2 gibi gazların havadaki su
buharıyla birleşmesi sonucunda oluşur.

 İnsan ve hayvanların solunum yolunda
tahrişlere yol açar.

 Tarihi eserlerin bozulmasına neden olur.
 Bitkilere zarar verir.

Yukarıda oluşumu ve zararları hakkında bilgi
verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Asit yağmuruA)
Su kirliliğiB)
Küresel ısınmaC)
Sera etkisiD)

I. F2
II. Cl-
III. C6H12O6
IV. HF

Yukarıdaki kimyasal türlerden hangileri
moleküldür?

20.

Yalnız IA)
I ve IIB)
II ve IVC)
I, III ve IVD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 (SEÇMELİ) A
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’den
(s.a.v) önceki dünyanın özelliklerinden biri
değildir?

1.

Nur ile cihanın karanlıklardan aydınlığa
kavuşması

A)

Dünyanın inkâr ve zulüm ile karanlıklara
gömülmüş olması

B)

Putperestlik inancının dünya geneline
egemen olması

C)

Dünyaya buhranın, cinayetlerin, bencilliğin
ve merhametsizliğin hakim olması

D)

Kendileri gibi yaratılmış varlıkları Yaratıcıya
denk gören, şirk koşan kimselere ne ad
verilir?

2.

MevaliA)
MecusiB)
DüalistC)
MüşrikD)

Nebilerin sonuncusu aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Hz. İsmailA)
Hz. İbrahimB)
Hz. MuhammedC)
Hz. MusaD)

Fahr-i kâinat Efendi'nin (s.a.v.) hicretten
sonra Medine ismini verdiği, İslam'ın gelişip
serpildiği, boy atıp dal budak saldığı; Habib-i
Ekrem'e (s.a.v.) bağrını açan, İslam'ın
fetihlerinin zemini olan şehir aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

TaifA)
YesribB)
MekkeC)
YemenD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam ordularının
Sâsânilere son verdiği savaşlardan biridir?

5.

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

Siyer ilminin ilk ve en önemli kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

AnsiklopedilerA)
AtlaslarB)
Kur’an-ı KerimC)
Türkçe sözlüklerD)

Kur'an-ı Kerim'de Kâbe'ye ne ad verilmiştir?7.

Eşhuru'l hurumA)
el-Mescidü'l-HaramB)
Dâru'n NedveC)
el-Beytü'l-haramD)

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

8.

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

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

9.

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

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

10.

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

11.

AsabiyetA)
İsmetB)
İffetC)
MürşidD)

Fil olayı kaç yılında gerçekleşmiştir?12.

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

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

13.

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

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v) amcalarından biri değildir?

14.

HaşimA)
Ebu TâlibB)
Hz. AbbasC)
Hz. HamzaD)

Aşağıdakilerden hangisi Erdemliler
Topluluğu'nun yaptığı toplantıda alınan
kararlardan biri değildir?

15.

Haksızlık edenlerin Mekke dışına sürülmesiA)
İster Mekke içinden ister Mekke dışından
olsun, haksızlığa uğramış kimse
bırakılmaması

B)

Mekke'de zulme asla fırsat verilmemesi ve
zalime asla müsamaha gösterilmemesi

C)

Hakkını alıncaya kadar haksızlığa uğrayanla
beraber hareket edilmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in
(s.a.v) en çok bilinen adlarından biri
değildir?

16.

AhmetA)
AbdullahB)
MahmutC)
MuhammedD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v) annesinin adı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Ümmü EymenA)
FâtımaB)
ÂmineC)
HaticeD)

Hz. Muhammed (s.a.v.) sütannesinin yanında
kaç yıl kalmıştır?

18.

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

Hz. Muhammed, Kureyş kabilesinin hangi
koluna mensuptur?

19.

TeymoğullarıA)
HaşimoğullarıB)
ZühreoğullarıC)
ŞeybeoğullarıD)

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

20.

561A)
562B)
568C)
571D)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 (SEÇMELİ) A
Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yıl insanları
İslam’a gizlice davet etmiştir?

1.

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

İslam’ın ilk hicreti kaç yılında yapılmıştır?2.

615A)
620B)
621C)
625D)

İslam’ın ilk şehidi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Hz. AliA)
Sümey’yeB)
Hz. ZeydC)
Ebu TâlibD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) İslam’a davetiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

4.

Sadece arkadaşlarını davet etmiştir.A)
Tüm insanları davet etmiştir.B)
Sadece zenginleri davet etmiştir.C)
Sadece gençleri davet etmiştir.D)

Hz. Peygamber (s.a.v) devrine yetişmiş, Hz.
Peygamber’i görmüş, iman etmiş, onun
sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak
ölmüş olan kimselere ne ad verilir?

5.

HanifA)
İsrâB)
BedeviC)
SahabeD)

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekkede bulunduğu
yıllarda yaşanan boykot kaç yıl sürmüştür?

6.

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

Hz. Peygamber'in, (s.a.v) amcası Ebu Talîp ve
eşi Hz. Hatice'nin vefat ettiği "hüzün yılı"
hangi yıldır?

7.

620A)
622B)
624C)
626D)

Söz verme amacıyla el sıkmaya ve birinin
hâkimiyetini kabul etme ve emirlerine
bağlılığını bildirmeye ne ad verilir?

8.

SözleşmeA)
YesribB)
HicretC)
BiatD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) bir gece Mekke’den
Mescid-i Aksâ’ya götürülmesine ne ad
verilir?

9.

Mi'racA)
İsrâB)
GöçC)
YolculukD)

Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilen ilk vahiy
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

DinleA)
DuyB)
ÖğrenC)
OkuD)
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A
Teslim olan Yahudilere kendi kutsal kitapları
Tevrat’ın hükümlerinin uygulandığı savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Bedir SavaşıA)
Hendek SavaşıB)
Mute SavaşıC)
Huneyn SavaşıD)

Hz. Peygamber (s.a.v) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Düşmanlarını savaştan vazgeçirmeye
çalışmıştır.

A)

Katıldığı savaşların tümü savunma
amaçlıydı.

B)

Her zaman anlaşmayı bozan taraf olmuştur.C)
Hiçbir zaman savaşı bir çıkar yolu olarak
görmemiştir.

D)

Bakara suresinin, 144. ayeti inmeden önce
Müslümanlar namazlarını hangi yöne dönerek
kılıyorlardı?

13.

Ebva MescidiA)
Mescid-i NebiB)
Mescid-i AksaC)
Kuba MescidiD)

Medine'nin Hz. Muhammed'in hicretinden
önceki adı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

TaifA)
HendekB)
YesribC)
BedirD)

Hicretin kaçıncı yılında Cuma Namazı farz
kılınmıştır?

15.

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

Hz. Peygamber’in (s.a.v) kabrine ne ad
verilir?

16.

Hılful FudulA)
Mescid-i AksaB)
Darüf ErkamC)
Ravza-i MutahharaD)

Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yılında vefat
etmiştir?

17.

632A)
630B)
628C)
626D)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) Medine’ye hicret
ettikten sonra, Müslümanların hem ibadet
edebilecekleri hem de bir eğitim müessesesi
olarak kullanılacak ilk yapıya ne ad
verilmiştir?

18.

Ashabı SuffeA)
Mescid-i AksaB)
Mescid-i NebiC)
Mecid-i HaramD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
Medine'ye hicretinden kısa bir süre sonra
attığı, İslam toplumunun temelini oluşturacak
adımlardan biri değildir?

19.

Nüfus sayımının yapılmasıA)
Müslümanların kardeş ilan edilmesiB)
Mescid-i Aksa'nın inşa edilmesiC)
Medine sözleşmesinin yapılmasıD)

Bizzat Hz. Peygamber’in (s.a.v) katıldığı
seferlere ne ad verilir?

20.

HicretA)
SeriyyeB)
FetihC)
GazveD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 3 (SEÇMELİ) A
Hayâ duygusunun gerektirdiği şekilde
hareket etmeye ne ad verilir?

1.

SabırA)
TakvaB)
ŞecaatC)
EdepD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yirmi yaşlarında bir
gençken katıldığı, adaletin tesisi ve hakkın
gözetilmesi için kurulmuş olan topluluk
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Erdemliler TopluluğuA)
İhlas CemiyetiB)
Muttaki TopluluğuC)
Rûme CemiyetiD)

Allah (c.c), iman edip salih amel işleyen
müminleri takva sahibi yani ------- olarak niteler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

mushafA)
muttakiB)
tebyinC)
ihlasD)

Kişinin nefsini, Allah’ın (c.c.) huzurunda
kulluk mevkisine koyması, insanlara karşı
kibirli ve gururlu olmamasına ne ad verilir?

4.

ŞecaatA)
SabırB)
MerhametC)
TevazuD)

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelmiş olan ayetlerin
tümünün sayfalara yazılarak iki kapak arasına
konulmuş hâline ne ad verilir?

5.

MushafA)
HilmB)
RıfkC)
ŞecaatD)

Yumuşak ve nazik davranma, iyi muamele
etmeye ne ad verilir?

6.

KıraatA)
TezkiyeB)
RıfkC)
TilavetD)

Medine’de bulunan Rûme Kuyusu’nu satın
alan ve Müslümanların kullanması için
vakfeden sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Hz. Ebubekir (r.a.)A)
Hz. Osman (r.a.)B)
Hz. Ali (r.a.)C)
Hz. Ömer (r.a.)D)

Zinnureyn lakabı ile anılan sahabi
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Hz. Osman (r.a.)A)
Hz. Ebubekir (r.a.)B)
Hz. Ömer (r.a.)C)
Hz. Ali (r.a.)D)

I. Kur’an-ı Kerim
II. Sünnet
III. İsraf

Yukarıdakilerden hangileri İslâm ahlâkının
kaynakları arasında yer alır?

9.

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

Hz. Osman’ın (r.a.) annesinin adı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

HaticeA)
ErvaB)
RukiyyeC)
AyşeD)
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A
Hz. Muhammed (s.a.v.) kaç yılında Medine’ye
hicret etmiştir?

11.

590A)
603B)
616C)
622D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an’da hükmü
bulunmayan meseleler hakkında hüküm
koymasına ne ad verilir?

12.

TalimA)
TebyinB)
TezkiyeC)
TeşriD)

Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) asıl ismi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Ümmü’l HayrA)
Abdu’l-KâbeB)
SıddıkC)
Ebu KuhâfeD)

Zenginlerin malının belirlenen kısmını, ayette
belirtilmiş kişilere ibadet maksadıyla
vermesine ne ad verilir?

14.

ZekâtA)
HasetB)
TezkiyeC)
KıraatD)

Hz. Ebubekir’in defin yeri aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Mescid-i KubâA)
Mescid- i AksaB)
Mescid-i NebiC)
Mescid- i HarâmD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.), “Çünkü namaz
müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz
kılınmıştır” ayetindeki namaz emriyle neyin
kastedildiğini açıklaması onun hangi
görevine işaret eder?

16.

TezkiyeA)
KıraatB)
TemsilC)
TebyinD)

Birine bilgi öğretmek, ders okutmaya ne ad
verilir?

17.

TalimA)
TemsilB)
TezkiyeC)
TeşriD)

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’i hangi melek
vasıtasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.)
indirmiştir?

18.

Mikail (a.s.)A)
İsrafil (a.s.)B)
Cebrail (a.s.)C)
Azrail (a.s.)D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ görevi kaç yıl
sürmüştür?

19.

7A)
12B)
23C)
34D)

Kur’an-ı Kerim’in manasını anlamak ve
gereğince amel etmek için onu tecvid ve tertil
üzere dikkatlice okumaya ne ad verilir?

20.

TezkiyeA)
ŞirkB)
TilavetC)
ŞecaatD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 4 (SEÇMELİ) A
Kulun acizliğini anlayıp sonsuz kudret ve
rahmet sahibi olan Rabbinden dünya ve
ahiretle ilgili ihtiyaçlarını istemesine ne ad
verilir?

1.

DuaA)
CihatB)
SiyerC)
MegaziD)

------- vakit namaz, ihmal edilmemesi gereken
farz bir ibadettir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

İkiA)
ÜçB)
DörtC)
BeşD)

Hz. Ömer’in (r.a.) doğum yeri aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

MekkeA)
TaifB)
MedineC)
BasraD)

Kâbe’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

HayberA)
TebükB)
MedineC)
MekkeD)

I. Namaz
II. Oruç
III. Hac

Yukarıdakilerden hangileri İslâm’ın beş temel
esası arasında yer alır?

5.

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

Hicrî takvim hangi halife döneminde kabul
edilmiştir?

6.

Hz. Osman (r.a.)A)
Hz. Ebu Bekir (r.a.)B)
Hz. Ali (r.a.)C)
Hz. Ömer (r.a.)D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) katılmadığı,
sahabilerden birinin komuta ettiği askeri
seferlere ne ad verilir?

7.

SiyerA)
MegaziB)
SeriyyeC)
GazveD)

Yüce Allah’ı (c.c.) güzel isimleriyle anmak ve
bu isimleri kalp ve dil ile söylemeye ne ad
verilir?

8.

TevekkülA)
ZikirB)
CihatC)
HacD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşure orucu tuttuğu
ay aşağıdakilerden hangisidir?

9.

RecepA)
ŞabanB)
MuharremC)
RamazanD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v) bizzat katılarak
sevk, komuta ve idare ettiği askeri
harekatlara ne ad verilir?

10.

MegaziA)
SiyerB)
GazveC)
SeriyyeD)

Hz. Ali’nin (r.a.) babası aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Ebu HureyreA)
Selman-ı FarisiB)
Ebu TalibC)
Abdurrahman bin MülcemD)
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A
Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’deki
“…Bilmiyorsanız bir bilenden sorun.” emri
aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

12.

İstişareA)
AdaletB)
SulhC)
Ahde vefaD)

İslâm dininde önemli bir yere sahip olan ve
insanlar arasındaki mal ve para değişimi
olarak tanımlanan kelime aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

ZekâtA)
ZikirB)
TicaretC)
TalimD)

Bir konuyu danışma, fikir sorma,
başkalarının konu hakkındaki düşüncelerini
alma anlamına gelen kelime aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

ZikirA)
İstişareB)
TevekkülC)
TebyinD)

I. Bedir Savaşı
II. Uhud Savaşı
III. Talas Savaşı

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ali’nin (r.a.)
katıldığı savaşlar arasında yer alır?

15.

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

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’de güvenliği
sağlamak, barışı zedeleyecek haksızlıkları
önlemek, zayıfları korumak ve zulme
uğrayanlara yardım etmek amacıyla katıldığı
topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Hayber TopluluğuA)
Hilfü’l FudûlB)
Hacerü’l EsvedC)
Mekkeli MuhacirlerD)

Aşağıdakilerden hangisi sözünde durma, özü
ve sözü doğru olma anlamına gelir?

17.

Ahde vefaA)
SulhB)
İstişareC)
TevekkülD)

Kur’an-ı Kerim’de “Ahdi de yerine getirin,
doğrusu verilen ahidde sorumluluk vardır”
ayetiyle ifade edilen İslâm ahlâkı prensibi
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

SulhA)
Ahde vefaB)
AdaletC)
CihatD)

Allah’ın (c.c.) Aslanı olarak anılan sahabi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Hz. Ömer (r.a.)A)
Hz. Ebu Bekir (r.a.)B)
Hz. Osman (r.a.)C)
Hz. Ali (r.a.)D)

Hak ve hukuka uyma, herkesin hakkını
gözetme, doğruluktan ayrılmama, ölçüde ve
dengede tutma anlamlarına gelen kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

AdaletA)
İstişareB)
SulhC)
SaygıD)
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SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 2 A
Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün
aşamalarından biri değildir?

1.

Hukuki incelemeA)
Sosyolojik incelemeB)
Ekonomik incelemeC)
Teknik incelemeD)

Girişimcilerin hedefledikleri amaçlarına
ulaşabilmek için uygulamaya karar verdikleri
fikir ya da fikirler bütününe ne ad verilir?

2.

ProjeA)
İş fikriB)
AnalizC)
AraştırmaD)

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik
etüdünün faydalarından biridir? 

3.

Kredilerin doğru ve etkin kullanılmasını
sağlar.

A)

Toplumun eğitim seviyesini artırır.B)
Geri dönüşümü hızlandırır.C)
Rekabeti artırır.D)

I.   Talep tahmini
II.  Ham madde analizi
III. Kapasite

Yukarıdakilerden hangileri fizibilite etüdünün
aşamalarından olan ekonomik incelemede
yapılan araştırmalardandır?

4.

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

Uzmanlık, bilgi ve deneyimi gerektiren proje
faaliyetine ne ad verilir?

5.

GüdülemeA)
Fizibilite(Yapılabilirlik) çalışmasıB)
KoordinasyonC)
ÇözümlemeD)

Kurumları orta ve uzun vadede başarıya
ulaştırmayı hedefleyen stratejik planlara ne
ad verilir?

6.

ProjeA)
YönetişimB)
HedefC)
DenetimD)

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik
etüdünün ekonomik incelemede yapılan
araştırmalarından biri değildir?

7.

Ham madde analiziA)
Ürün araştırmasıB)
Kuruluş yeri seçimiC)
Finansman giderlerinin belirlenmesiD)

“Üretim ve pazarlama”, işletmenin temel
fonksiyonlarından hangisinin içinde yer alır?

8.

Destekleyici fonksiyonA)
Genel fonksiyonB)
Temel fonksiyonC)
Kolaylaştırıcı fonksiyonD)

Serbest piyasa ekonomisine işlerlik
kazandırmak amacıyla kamu ekonomik
işletme ya da teşebbüsleri mülkiyetinin
kısmen veya tamamen özel teşebbüse
devredilerek bunların özel işletme ya da
teşebbüs biçimine dönüştürülmesine ne ad
verilir?

9.

ÖzelleştirmeA)
El koyma B)
KamulaştırmaC)
SonlandırmaD)

Otomobil fabrikaları aşağıdaki işletmelerden
hangisine örnektir?

10.

Sanayi işletmeleriA)
Kiralama işletmeleriB)
Ticaret işletmeleriC)
Finans işletmeleriD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi sermaye
şirketlerinden biri değildir?

11.

Limitet şirketlerA)
Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleriB)
Anonim şirketlerC)
Sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketler

D)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
ekonomik bakımdan sınıflandırılmasında yer
alan işletme türlerinden biridir?

12.

Tarım işletmeleriA)
Kiralama işletmeleriB)
Finans işletmeleriC)
Hizmet üreten işletmelerD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel
fonksiyonlarından biri değildir?

13.

Destekleyici fonksiyonA)
Genel fonksiyonB)
Kolaylaştırıcı fonksiyonC)
Özendirici  fonksiyonD)

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek veya
pazarlamak için üretim faktörlerini planlı,
tutarlı ve akılcı bir sistemle bir araya getiren
teknik ve ekonomik birime ne ad verilir? 

14.

PiyasaA)
İşletmeB)
FederasyonC)
VakıfD)

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının
karşılanmasında küçük ve orta ölçekli
işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak,
rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,
sanayide uyumunu ekonomik gelişmelere
uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla
kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

15.

KOSGEBA)
SPKB)
TSKBC)
BDDKD)

Çalışanlara işletmenin amaçlarını, ilkelerini,
çalışma şeklini tanımlamaya ve iş yaşamında
uyulacak ilkelere yönelik kurallar bütününü
açıklayan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

AhilikA)
ÖrfB)
İş ahlakı kurallarıC)
Hukuk kurallarıD)

I.   Sermaye eksikliği
II.  Ekonomik istikrarsızlıklar
III. Bilgi eksikliği

Yukarıdakilerden hangileri girişimcilerin
aşması gereken engellerdendir?

17.

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

Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden
satışın başarıya ulaşması için dikkat edilmesi
gereken konulardan biri değildir?

18.

Doğru ihtiyaç tespitiA)
Doğru işletme kurallarıB)
Doğru mağaza dekorasyonu seçimiC)
Doğru hedef kitleD)

Piyasada tanınmış yerleşmiş bir ismin ya da
markanın işletme hakkını veren tarafa ne ad
verilir?

19.

MüteşebbisA)
DistribütörlükB)
FranchisorC)
FranchiseeD)

I. Ticari defterlerini tasdik ettirme 
II.  Deprem felaketinden zarar görenler için 
     yardımda bulunma
III. Ticari defterleri saklama

Yukarıdakilerden hangileri girişimcinin yasal
sorumluluklarındandır?

20.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)
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SEÇMELİ MATEMATİK 1 A
Bir ABC üçgeninin iç açıları 

olmak üzere, 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

1.

A)

B)

0C)
1D)

ve olduğuna göre,
 değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

2.

A)

B)

C)

D)

x=sin150, y=cos70, z=tan170 olduğuna göre;
x, y ve z’nin büyükten küçüğe sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

x > y > zA)
y > x > z B)
z > x > yC)
z > y > xD)

105°’lik açının esas ölçüsü kaç radyandır?4.

A)

B)

C)

D)

 olduğuna göre, sinx • cosx

ifadesinin değeri kaçtır?

5.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun esas
periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A)

B)

C)

D)

 ifadesinin
değeri kaçtır?

7.

–1A)
0B)
1C)
2D)
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A
 fonksiyonunun esas

periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
8.

A)

B)

C)

D)

 olduğuna göre, M’nin
alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

9.

10A)
7B)
5C)
4D)

ifadesinin değeri kaçtır?
10.

–2A)
0B)
1C)
2D)

 radyanlık açının esas ölçüsü kaç

radyandır?

11.

A)

B)

C)

D)

A(0,0) ve B(3,4) noktaları arasındaki uzaklık
kaç birimdir?

12.

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

 noktasının doğrusuna
olan uzaklığı kaç birimdir? 

13.

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

Köşeleri A(0,0), B(3,0) ve C(3,3) olan üçgenin
ağırlık merkezinin koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

(2,1)A)
(0, 3)B)
(3/2,1)C)
(3/2,3)D)

 doğrusunun eğimi kaçtır?15.

0A)
3/7B)
3C)
7D)

 ve doğrularının
kesiştikleri noktanın koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

(4,2)A)
(1,3)B)
(0,4)C)
(2,5)D)
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A

 fonksiyonunun kapalı

aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?

17.

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

Tepe noktası olan ve 
noktasında geçen parabolün denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

A)

B)

C)

D)

fonksiyonunun
grafiğinin tepe noktasının koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

(3,35)A)
(0,8)B)
(–2,0)C)
(–3, –1)D)

Yukarıda grafiği verilen fonksiyon
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 A
İki olay ya da olgu arasındaki benzerlikten
yola çıkarak, onların başka bakımlardan da
benzer olacaklarını öne süren çıkarsamaya
ne ad verilir?

1.

TümdengelimA)
AnalojiB)
TümevarımC)
KorelasyonD)

Güdüsel döngüde ihtiyaçtan sonra
aşağıdakilerden hangisi gelir?

2.

DürtüA)
GüdüB)
Amaca ulaşmaC)
DavranışD)

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji
araştırmalarında kullanılan betimleyici ve
tanımlayıcı yöntemlerden biridir?

3.

Deneysel yöntemA)
Korelasyonel yöntemB)
Nedensel karşılaştırmaC)
Doğal gözlemD)

Bir kişide herhangi bir duyum oluşması için
gerekli minimum fiziksel enerji şiddetine ne
ad verilir?

4.

GelişimA)
Farklılaşma eşiğiB)
Mutlak eşikC)
UyarımD)

Psikolojinin konusunun zihnin yapısı ve
bilinç denilen karmaşık yapının
çözümlenmesi olduğunu öngören yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

YapısalcıA)
DavranışçıB)
İşlevselciC)
BütüncülD)

Uyarıcılara organizma tarafından verilen
karşılığa ne ad verilir?

6.

TepkiA)
ÇevreB)
EtkiC)
SüreçD)

Psikolojinin tıp alanında uygulanmasıyla
ortaya çıkan psikolojinin uygulamalı alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Gelişim PsikolojisiA)
Klinik PsikolojiB)
Örgütsel PsikolojiC)
Eğitim PsikolojisiD)

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde
psikoloji tanımının dört önemli unsurundan
biri değildir?

8.

OrganizmaA)
Zihinsel süreçB)
ÇevreC)
DavranışD)

Hedefe ulaşıldığında, doyum sağlandığında
duyulan his aşağıdakilerden hangisidir?

9.

KaygıA)
ÖfkeB)
HazC)
KorkuD)

Bellek, güdü, duygu ve davranışların fizyolojik
temelleri üzerinde laboratuvar çalışmaları yapar.
Organizmanın anatomik yapısının, sinir sistemi,
salgı bezleri gibi fizyolojik olayların davranışlarla
olan ilişkisini saptamaya çalışır.

Yukarıda sözü edilen psikoloji dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Eğitim psikolojisiA)
Din psikolojisiB)
Klinik psikolojiC)
Deneysel psikolojiD)
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A
Yapılan çalışmaların başka bilim insanları
tarafından yinelendiğinde birbirine yakın
sonuçlar vermesini ifade eden psikoloji
ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

11.

SağlanabilirlikA)
ÖlçülebilirlikB)
TekrarlanabilirlikC)
GözlenebilirlikD)

Büyük bir deprem yaşayan kişinin küçük
ölçekli sallantıları da hissetmeye başlaması
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

12.

Duyum eşiğiA)
DuyarlılaşmaB)
Farklılaşma eşiğiC)
Yetersiz uyarımD)

Bireyin doğuştan getirdiği özelliklerin ortaya
çıkmasına olanak sağlayan ya da bu
özellikleri sınırlandıran faktörleri içeren
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

13.

GenA)
ÇevreB)
DNAC)
KalıtımD)

Kalp atışı ve kan basıncını düzenlemek
beynin hangi bölümünün görevleri arasında
yer alır?

14.

Frontal lobA)
Temporal lobB)
SerebellumC)
Beyin sapıD)

Beden işlevlerini ruhsal olarak denetlemeyi
amaçlayan bilinçli kontrol yöntemine ne ad
verilir?

15.

HipnozA)
RüyaB)
ApneC)
MeditasyonD)

Herhangi bir konuda, yeterli ve gerekli bilgi
edinmeden ya da inceleme yapmadan,
yetersiz kanıtlara dayanarak varılan yargıya
ne ad verilir?

16.

TutumA)
BenimsemeB)
Ön yargıC)
DeğerD)

Aynı anda birden çok görevi yerine
getirebilme yeteneği olarak tanımlanan dikkat
türü aşağıdakilerden hangisidir?

17.

BölünmüşA)
EtkinB)
SeçiciC)
PasifD)

Aşağıdakilerden hangisi insanlarda 2-6 yaş
arası dönemin gelişimsel özelliklerinden
biridir?

18.

Dışkı kontrolünü öğrenmeA)
Nesne devamlılığını kavramaB)
Nesneler için zihinsel temsiller oluşturmaC)
Kendisini çevreden ayırt etmeD)

Sayısal olarak belirlenebilirliği ifade eden
psikoloji ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

19.

TekrarlanabilirlikA)
ÖlçülebilirlikB)
SağlanabilirlikC)
GözlenebilirlikD)

Bireyin dış dünyayı nasıl içselleştirip
uyarıcıları kendine özgü bir biçimde
algıladığını anlama amacındaki psikoloji
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

PsikodinamikA)
HümanistikB)
BiyolojikC)
BilişselD)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 A
Aşağıdakilerden hangisi evliliğin
amaçlarından biri değildir?

1.

Dayanışma duygusunu hissetmekA)
Toplumda bir yer edinebilmekB)
Sevme ve sevilme ihtiyacını karşılamakC)
Maddi çıkar elde etmekD)

Sosyal hayatın temelini oluşturan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

EkonomiA)
AileB)
DevletC)
OkulD)

Evlilik sözleşmesinin sona ermesine ne ad
verilir?

3.

İhanetA)
AyrılmaB)
TalakC)
TecessüsD)

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman
toplumlardaki yardımlaşma ve dayanışma ile
ilgili uygulamalardan biri değildir?

4.

CizyeA)
ZekâtB)
SadakaC)
İnfakD)

“Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi,
kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır”
(Bakara Suresi, 228.Ayet)

Yukarıdaki ayet, aşağıdaki konulardan
hangisiyle ilgilidir?

5.

Boşanmanın bireysel ve toplumsal etkileriA)
Eşlerin karşılıklı sorumluluklarıB)
Hak ve adaleti gözetmeC)
Yardımlaşma ve dayanışmaD)

Bir insanı öldürmenin büyük bir günah
olduğu, onu yaşatmanın ise ne kadar yüce bir
davranış olduğu Kur’an-ı Kerim’in hangi
ayetinde belirtilmiştir?

6.

Nur Suresi, 30. AyetA)
En’am Suresi, 151. AyetB)
Hucurat Suresi, 6. AyetC)
Maide Suresi, 32. AyetD)

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir toplumu
oluşturan en önemli unsurlardan biridir?

7.

Birbirleriyle çıkar ilişkisi olan insanlarA)
Bedensel olarak sağlıklı insanlarB)
Birbirine güvenen insanlarC)
Birbirini tanıyan insanlarD)

İslam dininde, erkeğin evleneceği kadına
nikâhta vermek zorunda olduğu ücrete ne ad
verilir?

8.

MehirA)
CizyeB)
TecessüsC)
ZiynetD)

“Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet
bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve (bu
hususta) Rabbi olan Allah’tan korksun.” (Bakara
Suresi, 283. Ayet)

Yukarıdaki ayet toplumsal yaşamın temel
ilkelerinden hangisine işaret etmektedir?

9.

KardeşlikA)
SulhB)
Yardımlaşma ve dayanışmaC)
Emniyet ve güvenD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hayatı
olumsuz etkileyen uygulamalardan biri
değildir?

10.

Faiz A)
Rüşvet B)
İnfak C)
KaraborsacılıkD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi hiçbir kişisel çıkar
ve kazanç gözetmeksizin sırf Allah rızası için
ihtiyaç sahibine verilen borcu ifade eder?

11.

Karz-ı hasenA)
HibeB)
MirasC)
İnfakD)

Faizin Arapça karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

İnfakA)
RibaB)
İntikârC)
TecessüsD)

“Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin.
İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haram
yollarla yemek için o mallardan vermeyin.”
(Bakara Suresi, 188. Ayet)

Yukarıdaki ayette, aşağıdakilerden
hangisinin İslâm dinince yasak olduğu
belirtilmiştir?

13.

FaizA)
KaraborsacılıkB)
RüşvetC)
Hileli satışD)

Aşağıdakilerden hangisi İslâm dininin faizle
ilgili görüşlerinden biri değildir?

14.

Paranın üretim dışında tutulması uygun
değildir.

A)

Faiz, varlıklı insanların ihtiyaç sahiplerini
sömürmesine yol açar.

B)

Sermayenin belli kişilerde toplanması, gelir
dağılımında farklılıklara neden olur.

C)

Parayı üretime katmadan veya risk ve
zarara katlanmadan kazanç elde edilebilir.

D)

İnfak etmek ne anlama gelir?15.

Zekât ve sadaka vermekA)
Hoşgörülü olmakB)
İşini güzel yapmakC)
Kul hakkını gözetmekD)

Fiyat ve değer ilişkisini bozarak, bir takım
faydalar elde etmek için ürünün fiyatını
haksız bir şekilde yükseltmeye veya
düşürmeye ne ad verilir?

16.

Hileli satış yapmaA)
Yapay olarak fiyatlarla oynamaB)
KaraborsacılıkC)
Rüşvet alma veya vermeD)

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmeye
bir örnek değildir?

17.

Dedikodu yapmakA)
Sırları ifşa etmekB)
Özel hayatı araştırmakC)
Birinden borç almakD)

Ticari bir ürünü pahalılaşma gayesiyle
saklayıp piyasaya arzını geciktirmeye ne ad
verilir?

18.

SpekülasyonA)
KaraborsacılıkB)
ManipülasyonC)
Hileli satışD)

Aşağıdakilerden hangisi işverenin hak ve
sorumluluklarından biri değildir?

19.

İş ortamının güvenliğini sağlamakA)
İşi ehline vermekB)
İşçinin ücretini işin bitiminden sonra
belirlemek

C)

İşçileri çalışma saatinden fazla
çalıştırmamak

D)

İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinden
doğan hak ve sorumluluklarına genel olarak
ne ad verilir?

20.

Kul hakkıA)
Ekonomik haklarB)
Mülkiyet hakkıC)
Sosyal haklarD)
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ALMANCA 5 A
Ich habe meine Ferien in Bodrum -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

verbringstA)
verbrachtenB)
verbringenC)
verbrachtD)

Was bedeutet das Wort “teklif” auf Deutsch?

“teklif” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Der VerkaufA)
Der PreisB)
Das AngebotC)
Die AbmachungD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

wünscheA)
wünschenB)
wünschstC)
wünschtD)

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

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

4.

weil ich gern ins Ausland fliegeA)
weil wir keine Raten machenB)
weil ich Sommerferien habeC)
weil meine Freunde mich eingeladen habenD)

Uwe fliegt nach England, ------- er dort Freunde
hat.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

wannA)
womitB)
weilC)
wozuD)

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

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

bestimmte Ausflüge umsonstA)
nur die Getränke im Preis inbegriffenB)
kann man zu jeder Zeit essen so viel man
will

C)

bestimmte Hotelleistungen im Preis
eingeschlossen

D)

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

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

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

7.

Wahrzeichen von der Brandenburger Tor ist
ein bekanntes Berlin.

A)

Von Berlin der Brandenburger Tor ist ein
Wahrzeichen bekanntes.

B)

Ist ein bekanntes Berlin Wahrzeichen von
der Brandenburger Tor.

C)

Der Brandenburger Tor ist ein bekanntes
Wahrzeichen von Berlin.

D)
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A
Ja, gerne. Wie kann ich Ihnen helfen?

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Guten Tag, können Sie mir bitte behilflich
sein?

A)

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

Es ist ------- 22 Uhr, können Sie den Fernseher
bitte -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

9.

schon / leiser stellenA)
fast / lauter einstellenB)
ganz / runterstellenC)
etwa / aufstellenD)

Nein, er ist breit.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

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

Die Nebenkosten / Die Kaution / Der Aufzug / Die
Schuluniform

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Der AufzugA)
Die NebenkostenB)
Die KautionC)
Die SchuluniformD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

BeschreibungA)
MieterinB)
KautionC)
NebenkostenD)

Was bedeutet für dich Nachbar?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

13.

Seit dem Abschluss arbeiten wir zusammen
in der selben Abteilung!

A)

Habe schon lange nichts von ihm gehört!B)
Nachbar bedeutet für mich, Freund,
Eingeweihter, Leidensgenosse und Trost mit
Kaffee und Kuchen!

C)

Leider weiss ich das auch nicht genau,
vielleicht hilft Ihnen dort drüben die
Information!

D)
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A
Was bedeutet das Wort “Das Speerwerfen ”
auf Türkisch?

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

14.

Engelli koşuA)
Uzun atlamaB)
Cirit atmaC)
Beysbol oynamaD)

Mahmut läuft schnell, İlkay läuft schneller aber
Zeynep läuft -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

zu schnellA)
am schnellstenB)
als schnellerC)
für schnellD)

Bogenschießen ist eine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

PartnerarbeitA)
EinzelsportartB)
MannschaftssportartC)
KinderspielD)

Was durftest du als Kind nicht machen und
warum?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

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

B)

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

C)

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

D)

Ich ------- immer Rafting machen.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

18.

wäreA)
wollteB)
durfteC)
konnteD)

Kaffee trinke ich -------, Tee trinke ich -------, aber
am liebsten trinke ich Milch.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

gern / lieberA)
viel / besserB)
gut / größerC)
bestens / schnellerD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

wieA)
obB)
alsC)
auchD)
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FRANSIZCA 5 A
Le renard est -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

1.

apprivoiséA)
les yeux bleusB)
les cheveux blondsC)
joyeuseD)

Je suis contre les vitamines. Je ne prends -------
de vitamines. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

2.

parfoisA)
jamaisB)
toujoursC)
souventD)

«Bu akşam neler yapacaksınız?» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Quelle est votre activité pour le matin? A)
Que faites-vous ce matin? B)
Qu’est-ce que vous ferez demain? C)
Qu’est-ce que vous allez faire ce soir? D)

Pour la santé des dents, il faut -------.

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

4.

aller à l’hôpitalA)
manger une pommeB)
bien dormirC)
se brosser les dentsD)

Je ne partirai pas seul, je partirai -------.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

personneA)
seuleB)
en groupeC)
en vacancesD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

DansA)
DuB)
DeC)
EnD)

Quand je suis fatigué, je -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

me reposeA)
danseB)
fais du véloC)
fait du violonD)

On fait du ski ------- hiver.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

desA)
auB)
dansC)
enD)
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A
I. J’ai décidé d’organiser une fête. 
II. C’est une bonne école. 
III. Je vais inviter tous mes amis. 
IV. On va s’amuser. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

9.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«Eloïse a perdu sa carte d’identité.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

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

Marie est -------; elle doit faire un régime.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

11.

sportiveA)
obèseB)
équilibréeC)
maigre D)

Lisa : J’adore danser.  
Henri : -------, j'aime beaucoup. 

Choisissez la réponse qui convient.

Yukarıdaki konuşmada soruyu gerektiren
cevap aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Moi siA)
Moi non plusB)
Pas moiC)
Moi aussiD)

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

Choisissez l’expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

La télévisionA)
La radioB)
Le journalC)
Le sportD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

14.

siropA)
compriméB)
pommadeC)
crème D)

Il est -------: Il devient rouge quand il parle.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

15.

joyeux A)
belleB)
timideC)
heureuxD)

Tu as raison, je suis ------- d’accord avec toi.

Trouvez le mot/l'expression qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

16.

absolument pasA)
tout à faitB)
pas du toutC)
contreD)
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A
On doit lire ce livre ------- à demain. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

pourA)
dansB)
pendantC)
jusqu’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.

Le médecin est arrivéA)
Les autorités sont iciB)
Tu as appelé les pompiers C)
L’usine est ravagéeD)

J’ai bu ------- le lait. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

toutesA)
toutB)
touteC)
tousD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

instrumentA)
sportB)
leçonC)
jeuD)
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İNGİLİZCE 5 A
A: I lost my wallet.
B: Don’t worry. I ------- lend you some money.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

1.

willA)
beB)
is going toC)
am going to D)

A: I feel myself into a very different world when    
I’m under water. 

B: ------- is an amazing sport. I agree with you.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

2.

KitesurfingA)
Horse ridingB)
Scuba-divingC)
KnittingD)

We ------- to London next week. We are looking
for a cheap hotel.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

fliesA)
are going to flyB)
is going to flyC)
flyD)

I don’t have a driving licence so I ------ drive a
car.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

couldA)
canB)
can’t C)
couldn’t D)

She ------ living in a town to a city.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

preferA)
would ratherB)
prefersC)
wouldD)

Do you ------- cooking for people?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

enjoyA)
goodB)
badC)
giftedD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

honestA)
punctual B)
confidentC)
reliableD)

She is a very ------- person. She always gets high
marks from the exams.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

confidentA)
determinedB)
creative C)
hardworkingD)
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I couldn’t pass the exam. I wish -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

I studied harderA)
I had studied harderB)
I am going to study harderC)
I would study harderD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

are going to phoneA)
phoneB)
wasn’t phonedC)
hadn’t phoned D)

Ayşe had ------- eaten her dinner by 7p.m.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

beforeA)
forB)
already C)
since D)

------- 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?

12.

BeforeA)
AfterB)
SinceC)
AlreadyD)

My grandfather ------- live in a village when he
was a child.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

used toA)
does use toB)
isn't use toC)
not used toD)

If I had been more careful, I ------- my finger.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

will cutA)
wouldn’t have cut B)
would cutC)
caughtD)

I broke my ------ last year. I couldn’t walk for a
month.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

finger A)
earB)
legC)
eyeD)

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?

16.

had arrivedA)
arriveB)
is arrivingC)
arrivedD)
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A
I was really disappointed when 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?

17.

Interested inA)
AmiableB)
HonestC)
Let downD)

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

B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

18.

I was going to schoolA)
I was a childB)
I don’t like runningC)
I went to schoolD)

------- I was cooking, he repaired the roof.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

AfterA)
WhenB)
If C)
WhileD)

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

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durum
için pişmanlık bildiren doğru bir ifadedir?

20.

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

2019 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0106-A

47 TEST BİTTİ.



 

 

 

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. 
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