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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 A
İslam düşüncesine göre aşağıdakilerden
hangisi kişinin kendi düşüncesine dayanan,
subjektif  bilgi kaynaklarından biri değildir?

1.

RüyaA)
Salim duyularB)
İlhamC)
KeşifD)

Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan
bir topluluğun naklettiği haberlere ne ad
verilir?

2.

Dini haberA)
Yazılı olmayan haberB)
Toplumsal haberC)
Mütevâtir haberD)

İnanç esaslarının temel konularındaki bilgi
kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

AkılA)
SezgilerB)
DuyularC)
VahiyD)

Aşağıdakilerden hangisi aklı kullanmayı,
düşünmeyi ve akıl yürütmeyi emreden
ayetlerden biri değildir?

4.

“Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana,
insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler,
akıl iz’an sahipleri ondan dersler, öğütler
alsınlar diye indirdik.” (Sad suresi, 29. ayet.)

A)

“Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için
yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta
kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz?”
(Zariyat suresi, 20-21. ayetler.)

B)

“Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden
yarattık; imtihan edelim diye onu işitir ve
görür kıldık.” (İnsan suresi, 2. ayet.)

C)

“Siz de sabah akşam onların yurtlarından
gelip geçmektesiniz. (Bunları görüp de)
aklınızla değerlendirmiyor musunuz?”
(Saffat suresi, 137-138. ayetler.)

D)

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

Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

İnançA)
Selim akılB)
Hür iradeC)
Güzel ahlakD)

I. Duyu organlarıyla elde edilen bilgi yanıltıcıdır.
II.  Bilgi sezgilerle sınırlıdır.
III. Kesin, doğru ve evrensel bilginin kaynağı        
     akıldır.
IV. Doğuştan bilgi kabul edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, bilginin kaynağı
ile ilgili olarak rasyonalistlerin savundukları
görüşlerdendir?

6.

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

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

7.

MüşrikA)
AkaidB)
MüminC)
İtikadD)

Allah’ın (c.c.) “her şeyi gören” olduğunu
bildiren ismi aşağıdakilerden hangisidir?

8.

SemiA)
HâlıkB)
HayyC)
BasȋrD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi dinin tanımı için
yapılan tariflerin ortak noktalarından biri
değildir?

9.

Dinin bir aksiyon alanı yoktur. A)
Din, özgür irade ile seçilmelidir.B)
Din, akıl sahibi insanlara hitap eder.C)
Din insanları özü itibariyle hayır olana
yönelten bir kanundur. 

D)

Yüce Allah’ın (c.c.) tüm varlıkları kendi varlığını
ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile
yaratmasına ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

10.

nutfeA)
hanifB)
fıtratC)
tevhidD)

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

Yukarıdaki hadisi şerifte aşağıdaki
ibadetlerden hangisine yer verilmemiştir?

11.

Hacca gitmekA)
Namaz kılmakB)
Oruç tutmakC)
Kurban kesmekD)

Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin
ahiret, ceza yani amellerin karşılığını verme
günü anlamına gelen ayetlerindendir?

12.

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

A)

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

B)

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

C)

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

D)

-------, bir kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini,
sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve
bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri
kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

AkılA)
AmelB)
İmanC)
MüminD)

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

14.

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

Yukarıdaki ayette imanla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine dikkat
çekilmektedir?

15.

İman için dil ile söylemenin yeterli olduğuA)
Kalp ile iman etmenin gerekliliğiB)
Yahudilerin küfürbaz olduklarıC)
Hz Peygamberin de üzülebileceğiD)

Aşağıdakilerden hangisinin İslam’da ibadet
yükümlülüğü vardır?

16.

Misafirlikte olanA)
Akli dengesi bozuk olanB)
Çocukluk çağında olanC)
Baygın ya da uyku halinde olanD)

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların bir
kısmının yerine getirmesiyle diğerlerinden
sorumluluğun kalktığı farz ibadetlerdendir?

17.

Hacca gitmekA)
Zekât vermekB)
Cenaze namazı kılmakC)
Oruç tutmakD)

Hz. Peygamber döneminden sonra ortaya çıkan,
dini bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve
davranışlar ------- olarak adlandırılır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

18.

bid’atA)
mekruhB)
hadis C)
sünnetD)

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı
zanneder.” (Kıyamet suresi, 36. ayet.)

Yukarıdaki ayette insana aşağıdakilerden
hangisi hatırlatılmaktadır?

19.

Yaptıklarından sorumlu tutulacağıA)
Dilediğini yapabileceğiB)
İnsanın ahlâklı bir kişi olmasının gerekliliğiC)
İbadet etmenin faydalarıD)

Aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye
sağladığı faydalardan biri değildir?

20.

Namaz, insana zamanı kullanmayı, planlı ve
programlı bir hayat sürdürmeyi sağlar.

A)

Namaz insanı kötülüklere yönlendirir. B)
Namaz, kişiye mutluluk ve huzur verir.C)
Namaz, müminin miracıdır.D)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 A
İnsanların dini duygularının istismar
edildiğini ortaya koyan en somut örnek
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Coğrafi keşiflerA)
İstanbul’un fethiB)
Misyonerlik faaliyetleriC)
Haçlı SeferleriD)

Evrensel arınma dini olarak tanımlanan ve
faaliyetlerini rahatlama seansları adı altında
yürüten yeni dini hareket aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Sahaja YogaA)
Kıyamet tarikatıB)
ReikiC)
Transandantal MeditasyonD)

Tanrının varlığına inanmakla birlikte zamanla
Tanrının yaratma dışındaki sıfatlarını
reddeden düşünce akımı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

TeizmA)
DeizmB)
BudizmC)
AteizmD)

Yeni dini hareketlerle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Bu hareket, karizmatik ve otoriter bir lidere
sahiptir.

A)

İlahi metinlerden oluşan kutsal kitapları
vardır.

B)

Göç alan, çeşitli kültürlerin bir arada
bulunduğu toplumlarda hızla yayılmıştır.

C)

Farklı cinsiyet, yaş, eğitim ve meslek
gruplarından insanlar katılmaktadır.

D)

Gayb; göz önünde olmayan, gizli olan, duyularla
algılanamayan, deney ve gözlemlere konu
olmayan varlık alanı şeklinde tanımlanabilir. 
Aşağıdakilerden hangisi gayba örnek
verilemez?

5.

AhiretA)
MeleklerB)
Kutsal kitaplarC)
CennetD)

Karamsar bir dünya görüşüne dayanan
felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

6.

NihilizmA)
SiyonizmB)
HinduizmC)
ŞintoizmD)

Müslümanların yaşamlarını zorlaştıran ve
İslam karşıtlığı anlamına da gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

TutuculukA)
Dogmatik düşünceB)
İslamofobiC)
Din istismarcılığıD)

Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili felsefi
yaklaşımlardan biridir?

8.

PozitivizmA)
EmperyalizmB)
İdealizmC)
SosyalizmD)

Dünyevileşme anlamına gelen; dini otoritenin
günlük hayatı ilgilendiren konularda esas
alınacak bir irade olmadığını ifade eden
felsefi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

9.

AgnostisizmA)
MateryalizmB)
TaoizmC)
SekülarizmD)

Ateizm, agnostisizm, nihilizm gibi akımlara
yönelmeyi sağlayan ve tanrıyı inkâr etmenin
bahanesi olarak kullanan temel düşünce
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Dini olguların bilimsel olgularla çeliştiği
düşüncesi

A)

Peygamberlerin insanlar arasından
seçilmesinin inandırıcı olmadığı

B)

Dünyada bu kadar kötülük olduğuna göre
tanrının olmadığı

C)

Tanrının görünür ve ulaşılabilir olmadığıD)
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A
Yahudilik tarihinde I. Mabet Dönemi
aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

11.

Hz. Süleyman (a.s.)A)
Hz. Davud (a.s.)B)
Hz. Yakup (a.s.)C)
Hz. Musa (a.s.)D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın da eşlik
ettiğine inanılan ayinlerden biridir?

12.

Paskalya A)
Meryem Ana GünüB)
KonfirmasyonC)
NoelD)

Günümüz Hıristiyanlığının kurucusu sayılan
ve Hz. İsa’nın öğretilerini diğer milletlere
yaymaya çalışmasından dolayı “yabancıların
havarisi” olarak adlandırılan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Markos A)
Pavlus B)
Luka C)
Matta D)

Hıristiyanlıkta teslis inancında kurtarıcı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Kutsal ruhA)
Havariler B)
Oğul C)
Baba D)

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların yıllık
ritüellerindendir?

15.

Vaftiz A)
Günah itirafıB)
Ekmek-şarap ayiniC)
Haç YortusuD)

 Kaybolan Tevrat’ı tekrar yazmıştır.
 Yahudi olabilmek için Yahudi anneden 

doğma şartını getirmiştir.
 Şabat (Cumartesi) yasaklarını yeniden 

tesis etmiştir.
 Yahudiliğin bugünkü yapısının 

oluşmasında önemli rol oynamıştır.

Yahudiliğin tarihi gelişim sürecinde,
yukarıdaki verilenleri gerçekleştiren kimdir?

16.

Yuhanna A)
Musa b. MeymunB)
Yeşu C)
Ezra D)

Aşağıdakilerden hangisi geçmişten
günümüze kadar Yahudileri ifade etmek için
kullanılan kavramlardan biri değildir?

17.

İsrailA)
HavariB)
MuseviC)
İbraniD)

Hıristiyanlıkta en kalabalık ve en eski grup
olan Katolikliğin merkezi aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Vatikan A)
Antakya B)
İstanbul C)
Kudüs D)

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal
mekânlarından biri değildir?

19.

Ağlama Duvarı A)
Sinagog B)
Süleyman MabediC)
ŞapelD)

Yahudilik Ritüelleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

20.

13 yaşından itibaren kadın-erkek herkes
ritüellerden sorumludur.

A)

Ritüel sırasında başa şapka takmak
zorunluluktur. 

B)

Günlük ritüeller namaz kılma şeklinde
yapılır.

C)

Ritüeller mutlaka evde yapılmalıdır.D)
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FİZİK 3 A
Elektriksel direncin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

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

Uygulanan basınç nedeni ile kristalin zıt
yüzeylerinde zıt yüklerin oluşması ile
meydana gelen ve elektriksel potansiyel
farktan kaynaklanan elektrik akımı üretimi
olayına ne ad verilir?

2.

PiezoelektrikA)
ElektrostatikB)
ElektromanyetikC)
ElektropozitifD)

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

3.

İtme açısıA)
Kırılma açısıB)
Sapma açısıC)
Manyetik açıD)

I. İletken uçları arasında gerilim olması
II. İletken boyunun kesitine oranının 1’den

büyük olması
III. İletkende serbest elektronların bulunmaması

Yukarıdakilerden hangileri bir devrede
akımın oluşma şartları arasında yer alır?

4.

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

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

5.

Sıvı basıncı almaA)
Kan basıncı azalışıB)
Vurgun yemeC)
Yüksek gerilim yemeD)

I. () ve (–) kutuplar art arda bağlanır.
II. Üretecin uçları arasındaki potansiyel farkın

artırılması için kullanılır.
III. Her üreteçten eşit miktarda akım geçer.

Seri bağlı üreteçler ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

6.

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

Uygulanan kuvvet ile doğru orantılı,
uygulanan alan ile ters orantılı değişkenlik
gösteren nicelik aşağıdakilerden hangisidir?

7.

BasınçA)
EnerjiB)
KütleC)
YoğunlukD)

Paralel bağlı üreteçler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

8.

Eşdeğer potansiyel fark, toplam akım ile ters
orantılıdır.

A)

Devreden geçen toplam akım, bir direncin
üzerinden geçen akıma eşittir.

B)

Aynı kutupları birbirine gelecek şekilde yan
yana bağlanırlar.

C)

Eşdeğer potansiyel, dirençler üzerindeki
potansiyellerin toplamıdır.

D)
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A
6 ’luk direnç bağlı olan bir devrede 6 A’lık
akım ölçülüyorken, direnç değeri yarıya
indirildiğinde aynı gerilim değerinde ölçülen
akım kaç A olur?

9.

3A)
12B)
36C)
48D)

Pascal prensibi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

10.

Sıvılardaki basınç büyüklüğü değiştirilerek
yön ve doğrultusu değiştirilir.

A)

Sıvılar, basıncı ve basınç kuvvetini aynen
iletirler.

B)

Kapalı kaplarda bulunan sıvılar için
geçerlidir.

C)

Basıncın etkidiği yüzeyin büyüklüğü basınç
kuvvetinden bağımsızdır.

D)

I. Dünya'nın manyetik alanından yön bulmak
için yararlanılır.

II. Manyetik alan çizgilerinin yönü güney
kutbundan kuzey kutbuna doğrudur.

III. Pusula ibresinin renkli ucu daima kuzey
kutbunu gösterir.

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

11.

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

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

12.

Seri bağlı devreA)
Eşdeğer direnç devresiB)
VoltmetreC)
KondansatörD)

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

13.

Coulomb KanunuA)
Torricelli PrensibiB)
Ohm YasasıC)
Bernoulli İlkesiD)

I. Ferromanyetik
II. Paramanyetik
III. Elektromanyetik

Yukarıdakilerden hangileri, içinden geçen
manyetik alan kuvvet çizgilerinin sıklığına
göre sınıflandırılan maddeler arasında yer
alır?

14.

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

I. Dört parmağın bükülme yönü manyetik alan
çizgilerinin yönündedir.

II. Manyetik alan vektörü manyetik alan
çizgilerine diktir.

III. Manyetik alan çizgilerinin yönü elektronun
hareket yönüne paraleldir.

Sağ elin baş parmağının telden geçen akımın
yönünü göstermesi durumunda (sağ el
kuralı), telden geçen akımın etkileri ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

15.

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

I.   Kabın şekli
II.  Sıvı miktarı
III. Kabın yüksekliği

Yukarıdakilerden hangileri sıvı basıncını
etkileyen  unsurlardandır?

16.

Yalnız IA)
Yalnız IIIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)
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A
Sıvıya atılan cismin ağırlığı, sıvı tarafından
cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşit ise
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

17.

BatmaA)
YüzmeB)
ParçalanmaC)
Askıda kalma D)

I. Dirençlerden geçen toplam akım şiddeti, ana
koldan geçen akım şiddetine eşittir.

II. Eşdeğer direnç değeri, her bir direnç
değerinden daha küçüktür.

III. Devredeki eşdeğer direnç değeri, akımların
geçtiği direnç değerlerinin toplamına eşittir.

Paralel bağlı direnç içeren devreler ile ilgili 
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

18.

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

Bir elektrik devresinde dirençlerin her
birinde aynı sürede harcanan elektrik
enerjisinin, uçlarında oluşan potansiyel fark
ile ters orantılı olduğu devre türü
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Dirençlerin paralel bağlanması ile oluşan
devre

A)

Topraklanmış yüksek gerilim kaynaklı devreB)
Ayarlı direnç içeren elektrik devresiC)
Seri bağlı üreteçler ile beslenen devreD)

I. Deniz seviyesinden olan yüksekliğe bağlıdır.
II. Atmosfer basıncı olarak da adlandırılır.
III. Tenekeden yağın daha hızlı dökülmesi için

açılan ikinci delik açık hava basıncına örnek
verilebilir.

Açık hava basıncı ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

20.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
I, II ve IIID)
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MATEMATİK 2 A

Yukarıdaki şekilde 

 ve

 olduğuna göre, kaç
cm’dir? 

1.

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

Yukarıdaki ABC üçgeninde  [AN] açıortay
|AB|=4 cm, |AC|=5 cm ve |BC|= 7 cm ise |NC|
kaç cm'dir?

2.

35/9A)
32/9B)
30/9C)
28/9D)

Yukarıdaki ABC üçgeninde 

ise, bu üçgenin kenar

uzunluklarının sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki ABC üçgeninde

ve cm ise, x kaçtır?

4.

10A)
8B)
6C)
4D)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-A

10 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Bir dik üçgende dik kenarların uzunlukları
sırasıyla 8 cm ve 15 cm ise hipotenüsün
uzunluğu kaç cm'dir?

5.

13A)
15B)
17C)
24D)

Yukarıdaki şekile göre, a.b değeri kaçtır?

6.

6A)
8B)
12C)
14D)

Yukarıdaki şekile göre ’nin alabileceği
tam sayı değerlerinin sayısı kaçtır?

7.

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

Yukarıdaki ABC ve DEF üçgenlerinde;
 ve

ABC üçgeni ile  DEF üçgeni eş üçgenler ise,
x kaç derecedir?

8.

45A)
65B)
70C)
90D)

 işleminin sonucu kaçtır?
9.

A)

2 B)

C)
4 D)

Yukarıdaki  ABC  ve  DEF üçgenlerinde
|AB|=8 cm, |BC|=10 cm, |EF|=5 cm,  |FD|=3 cm,

olduğuna göre,  |AC|=x kaç cm'dir?

10.

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

Yukarıdaki ABC üçgeninde 

 ise, x kaç

derecedir?

11.

43A)
38B)
32C)
30D)

On öğrencinin matematik sınavında aldığı
puanlar 30, 80, 80, 40, 65, 50, 80, 50, 25, 40
olduğuna göre, bu dağılımın ortanca değeri
kaçtır? 

12.

80A)
54B)
50C)
40D)

Yaşları 20, 30, 25, x ve 22 olan beş kişilik bir
arkadaş grubunun yaş ortalaması 25 ise, x
kaçtır?

13.

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

Yukarıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin,
Matematik yazılısından aldıkları notlara göre
sayıları verilmiştir.

Buna göre, sınıf mevcudu kaçtır?

14.

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

Yukarıdaki çizgi grafiğinde, Begüm’ün bir hafta
boyunca günlük okuduğu sayfa sayıları
verilmiştir. 

Buna göre, Begüm günlük ortalama kaç sayfa
kitap okumuştur?

15.

40A)
50B)
60C)
70D)

 olduğuna göre x.y değeri

kaçtır?

16.

6A)
8B)
10C)
12D)

114 kg elma 1, 2 ve 3 ile doğru orantılı olacak
şekilde paylaşılacaktır. 

Buna göre, en az elma alan kişi kaç kilogram
elma alır?

17.

57A)
38B)
28C)
19D)

45 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerin ’ü

erkek öğrencilerin ’sına eşit ise erkek

öğrenciler kız öğrencilerden kaç kişi
fazladır?

18.

9A)
8B)
7C)
6D)

Maliyeti 150 TL olan bir ceket, sezonda %30
kârla satılıyor. Aynı ceket sezon sonunda ise
satış fiyatı üzerinden %20 indirimle
satıldığına göre ceketin sezon sonu satış
fiyatı kaç TL dir?

19.

172A)
164B)
156C)
148D)

40 kg şekerli su karışımının %30’u şekerdir.
Karışımın şeker oranının %24 olması için
eklenmesi gereken su kaç kg'dır?

20.

10A)
20B)
30C)
50D)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-A

13 İzleyen sayfaya geçiniz.



MATEMATİK 4 A
Kökleri ve  olan ikinci

dereceden bir bilinmeyenli denklem
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

A)

B)

C)

D)

 karmaşık sayıları
için kaçtır?

2.

17A)
4B)
17C)
37D)

 denkleminin çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

{1,4}A)
{41}B)
{1,4}C)
{41}D)

 denkleminin kökleri 

olduğuna göre,  kaçtır?

4.

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

 denkleminin
köklerinden biri 2 olduğuna göre, diğer kök
kaçtır?

5.

1A)
0B)
3C)
4D)

 karmaşık sayısının eşleniği 
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki   şekilde     ABCD    bir   kare, 
DE =4EC=16 cm,  [AE]  [EF] olduğuna
göre,  taralı bölgenin alanı kaç cm2’dir?

7.

360A)
380B)
410C)
430D)

Bir dış açısının ölçüsü  olan düzgün
çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç
derecedir?

8.

130A)
140B)
150C)
160D)
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A

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

9.

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

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

 açılarının açıortayı;

  kaç derecedir?

10.

120A)
125B)
130C)
135D)

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

11.

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

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

12.

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

Yukarıdaki      ABCD      dik        yamuğunda,
[DC]//[AB],  [DA][AB], AB=7DC, 
AD=16 cm ve BC=20 cm   olduğuna  
göre,  

13.

128A)
132B)
136C)
140D)

İç açılarının ölçüleri toplamı  olan bir
çokgenin kenar sayısı kaçtır?

14.

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

Yukarıdaki kare dik prizmada  AD=5AB
ve bu prizmanın tüm yüzey alanı 198 cm2
olduğuna göre, prizmanın hacmi kaç
cm3’tür?

15.

115A)
125B)
135C)
145D)

Ayrıt uzunlukları 12 cm, 25 cm ve 40 cm olan
dikdörtgenler prizmasının tüm yüzey alanı
kaç cm2’dir?

16.

2.840A)
3.256B)
3.300C)
3.560D)

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

17.

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

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

18.

A)

B)

C)

D)

Bir ayrıtının uzunluğu 9 cm olan bir küpün
tüm yüzey alanı kaç cm2’dir?

19.

468A)
486B)
498C)
516D)

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

20.

880A)
1.246B)
1.500C)
1.728D)
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SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 A
-------, kilisenin oluşturduğu yozlaşmayı ortadan
kaldırmak  için uğraşmış ve tanrı ile kul arasına 
kimsenin giremeyeceğini savunmuştur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

CopernicA)
PetrarcaB)
T. MorusC)
M. LutterD)

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti
olmanın gereklerinden biri değildir?

2.

Mahkemelerin bağımsızlığıA)
Kuvvetler birliğiB)
Kanun önünde eşitlikC)
İdarenin yargısal denetimiD)

1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.A)
Ekonomik  ve sosyal haklara ayrıntılı bir 
şekilde yer verilmemiştir.

B)

Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır.C)
Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere
bırakılmıştır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi halk iktidarı veya
halk egemenliği de anlamına gelmektedir?

4.

EşitsizlikA)
ÖzgürlükB)
DemokrasiC)
AyırımcılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi I. kuşak haklardan
biridir?

5.

Barış hakkıA)
Çevre hakkıB)
Mülkiyet hakkıC)
Ekonomik hakkıD)

Aşağıdakilerden hangisi katılma haklarından
biridir?

6.

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

Aşağıdakilerden hangisi kısıtlı oy türlerinden
biri değildir?

7.

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

I.   Seçimler için aday göstermek
II.  İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmek
III. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmamak

Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin
işlevlerindendir?

8.

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

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil
toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından biri
değildir?

9.

İnsan hakları ihlallerinin önlenmesiA)
Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmasıB)
Savaş suçlularının yargılanmasıC)
Hızlı nüfus artışını önlemesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi’nin
organlarından biridir?

10.

İşkenceye Karşı KomiteA)
İnsan Hakları KomitesiB)
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi

C)

Parlamenterler MeclisiD)

Aşağıdakilerden hangisi Milletler
Cemiyeti’nin kuruluş amaçlarından biri
değildir?

11.

Uluslar arasında işbirliğini geliştirmekA)
Savaş dönemleri için birtakım kriterler
belirlemek

B)

Gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu
uluslararası ilişkiler sürdürmek

C)

Örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde
adaleti korumak

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

12.

DevletçilikA)
MilliyetçilikB)
HalkçılıkC)
CumhuriyetçilikD)

Laiklik ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

13.

Tek bir dine inanışı öngörür.A)
Çağdaş demokrasi için bir ön koşuldur.B)
Düşünce ve kanaat özgürlüğüne dayanır.C)
Laik olmayan bir devlet sisteminin insan
hakları ihlallerine yol açması kaçınılmazdır.

D)

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe
dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini
kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap
veremeyen kurum ve kuralların
düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad
verilir?

14.

DevrimA)
ÇağdaşlaşmaB)
ReformC)
GelişmeD)

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

15.

MüeyyideA)
Sözleşme içi denetimB)
Adli kontrolC)
Sözleşme dışı denetimD)

Cumhuriyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

16.

Teokratik yapıya dayanmaktadır.A)
Cumhuriyet bir yönetim biçimidir.B)
Cumhuriyet yönetimi insan haklarına,
adalete ve eşitliğe önem verir.

C)

Halk egemenliğinin yönetime yansıması için
katılımcı bir demokrasinin de sağlanması
gerekir.

D)

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

17.

Teolojik A)
PozitifB)
SorgulayıcıC)
Metafizik D)

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

18.

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

I.   İnsan Hakları Üst  Kurulu
II.  İnsan Hakları  Danışma Kurulu
III. İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları

Yukarıdakilerden hangileri Başbakanlık ve
İnsan Hakları Başkanlığınca çeşitli kurul ve
komisyonları arasında yer alır?

19.

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

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

20.

19 Mayıs 1919A)
23 Nisan 1920B)
29 Ekim 1923C)
3 Mart 1924D)
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SEÇMELİ EKONOMİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi biliminin
temelini oluşturur?

1.

DeğerA)
BüyümeB)
ParaC)
KıtlıkD)

Toprak sahibinin elde ettiği gelire ne ad
verilir?

2.

RantA)
FaizB)
KârC)
SermayeD)

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız tüketime
bir örnektir?

3.

Sanayide tekstil ürünleri üretmek üzere
pamuk ve yünün kullanılması

A)

Bir otobüste seyahat edilmesiB)
Ekmek üretimi için un kullanılmasıC)
Hidro elektrik santralinde su kullanılmasıD)

Malın özellikleriyle ilgili aþaðýdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Bir vasıtanın mal olabilmesi için o vasıtanın
doğada belirli ölçüde olması gerekir.

A)

Bir vasıtanın mal olabilmesi için üretimin
mümkün olması gerekir.

B)

Mal kavramı ihtiyaç ile birlikte ortaya
çýkmýþtýr.

C)

Ýnsan bir vasıtayı saðlamak için emek
harcamak zorunda değildir.

D)

Ekonomi alanında, belirlenmiş hedeflere
ulaşmak için ekonomik yapıyı, düzeni ve
ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlerin
bütününe ne ad verilir?

5.

Ekonomi politikasıA)
İktisat teorisiB)
Teorik ekonomiC)
Kalkınma politikasıD)

Ekonomiyi, servetlerin üretim, mübadele,
bölüşüm ve tüketimini inceleyen bir bilim
dalı olarak tanımlayan bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Adam SmithA)
John Stuart MillB)
Jean Baptiste SayC)
David RicardoD)

Aþaðýdakilerden hangisi ihtiyaç yasaları
içinde yer almaz?

7.

İhtiyaçların miktarı sýnýrsýzdýr.A)
Ýhtiyaçlar birbirine rakiptir.B)
Ýhtiyaçlar deðiþmektedir.C)
Ýhtiyaçlar yaþla ilgilidir.D)

Servetin tanýmý aþaðýdakilerden hangisidir?8.

Ýnsanlarýn bir mala verdikleri önemin
derecesidir.

A)

Bir insanın belirli bir zamanda kullanmak
yetkisine sahip olduğu mal, hizmet, para ve
malların bütünüdür.

B)

Malın ihtiyacı karşılayabilmesi ve faydalı
olması durumudur.

C)

Malların insanlar için kullanım değeridir.D)

Aþaðýdakilerden hangisi doðanýn üretim
üzerinde gösterdiği etkilerden biri deðildir?

9.

Yeryüzü þekileri ve coğrafik yapı özellikleri
aracýlýðýyla ekonomik faaliyetleri etkiler.

A)

Toprak ve toprak altı zenginlikleri
vasıtasıyla, tarım ve sanayi üretimini belirler.

B)

Üretim sonucu olmayan değer artýþ olayları
meydana getirir.

C)

İklim etkeniyle insanların isteğini olumlu
veya olumsuz þekilde etkiler.

D)

İnsanda yokluk duygusu ile birlikte sýkýntý
doðuran ve karþýlama isteği uyandıran
olguya ne ad verilir?

10.

MülkiyetA)
ArzB)
TalepC)
İhtiyaçD)
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A
Fayda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

11.

Malın sahip olduğu fayda kişiden kişiye
değişir.

A)

Fayda objektiftir.B)
Fayda ile malın miktarı arasında ters orantı
vardır.

C)

Fayda, tatmin edilecek ihtiyacın şiddeti ile
doğru orantılıdır.

D)

Aşağıdaki barajlardan hangisi Aşağı Fırat
Projesi içinde yer alır?

12.

Karakaya Barajı ve Hidroelektrik SantralıA)
Kralkızı ve Dicle Baraj ve Hidroelektrik
Santralı

B)

Birecik Fındıklı BarajıC)
Cizre Barajı ve Hidroelektrik SantralıD)

Üretimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

13.

Üretim ekonomik malların miktarını veya
faydasını artırmaktır.

A)

Üretim değer meydana getirmektir.B)
Enerji, doğa üretiminin en önemli
faktörlerinden biri değildir.

C)

Üretim kıt olan herhangi bir malın miktarını
artırmaktır.

D)

Türkiye'de jeotermal enerji en çok hangi
bölgede yer alır?

14.

Batı AnadoluA)
Doğu AnadoluB)
Batı KaradenizC)
Güneydoğu AnadoluD)

Aþaðýdakilerden hangisi, enerji kaynaklarýnýn
bir üretim faktörü olarak öneminin
artmasýnýn nedenlerinden biri deðildir?

15.

Üretimin artmasıA)
Toplumun refah düzeyinin düşmesiB)
Hızlı nüfus artýþýC)
Tarım sektöründeki modernleşmeD)

Nüfus ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi
yanlýþtýr?

16.

Nüfusun yapýsýný cinsiyet, yaþ, meslek
grupları belirtir.

A)

Bir ülkede nüfus sayısı o ülkenin ekonomik
faaliyet hacmini, ekonomik gücünü
belirleyen bir etkendir.

B)

Bir ülke nüfusunda 20-60 yaþ arasındaki
olgunlar diliminin büyük olmasý, ekonomik
faaliyetleri azaltır.

C)

Nüfusa dinamizm kazandıran doðumlar,
ölümler, iç ve dýþ göçlerdir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi uygulayıcı emeğe
bir örnektir?

17.

TemizlikçilikA)
UstabaşılıkB)
MühendislikC)
Fabrika şefiD)

Aşağıdakilerden hangisi, hızlı nüfus artışının
olumsuz yönlerinden biri değildir?

18.

Bireylerin eğitim ve konut sorunlarının
olması

A)

Ücretlerin artmasına neden olmasıB)
Çevre kirliliğine neden olmasıC)
İç ve dış göçlerin artmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi, emek sınıflaması
içinde yer almaz?

19.

Sübjektif emekA)
Objektif emekB)
Yaratıcı emekC)
Karşılaştırmalı emekD)

Aþaðýdakilerden hangisi verimliliğe etki eden
objektif etkenlerden biridir?

20.

Çalýþanlarýn terfilerinde kayýrmacýlýðýn
artması

A)

İşçinin ücret kesintisi korkusu yaşamasıB)
Ýþyerinin saðlýk ve teknik bakımından
havalandýrýlmasý

C)

Ücretin kesintiye uğramasıD)
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SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 A
Marks’ın sınıf temelli çözümlemelerinin
yerine statü kavramını geliştiren, insan
ilişkileri ve bürokrasi üzerine çalışmalarıyla
tanınan sosyolog aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

WeberA)
Le PlayB)
SimonC)
ComteD)

Nesiller boyu devam eden, kalıcı nitelik
kazanan, ortak kabul görmüş değerler,
olaylar, kurallar, düşünceler ve
uygulamalardan oluşan bütünlüğe ne ad
verilir?

2.

Toplumsal özerklikA)
Toplumsal kurumB)
Toplumsal bütünleşmeC)
Toplumsal tabakalaşmaD)

I. Yeni  hammadde  kaynaklarının  üretime olan
      etkisi
II. Nüfusun hızla artması ve tarımın  genişlemesi
III. Buhar    gücüyle   çalışan  makinelerin     elde
      edilmesi         sonucunda       makineleşmenin
      doğması

Yukarıdakilerden hangileri Sanayi Devrimi’ni
oluşturan nedenlerdendir?

3.

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

Fransız Devrimi kaç yılında gerçekleşmiştir?4.

1639A)
1789B)
1809C)
1839D)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olgulardan biri  değildir?

5.

SanayileşmeA)
KentleşmeB)
Yazının icadıC)
BoşanmaD)

Yaşlılık döneminde, insanların uyumları, sosyal
ilişkilere girme düzeyleri, aile ve toplumla ilişkileri
birbirinden farklılık göstermektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
insanların özellikle yaşlılık döneminde 
sosyal uyumunun zayıflamasına neden olan
faktörlerden biri değildir?

6.

TeknolojiA)
Gelir durumuB)
MeslekC)
ÇevreD)

I. Bireyler arasındaki ilişkileri arttırır.
II. Uyuşmazlıkları azaltır.
III. Bireyler arasındaki rekabeti arttırır.

Sosyalleşme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

7.

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

Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşme
araçlarından biri değildir?

8.

Arkadaş çevresiA)
OkulB)
MedyaC)
BürokrasiD)

-------, çocuğun hem beslenme ve korunma gibi
fiziksel ihtiyaçlarını hem de sevgi ve güven gibi
duygusal ihtiyaçlarının karşılar.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

AileA)
DevletB)
ArkadaşlarC)
OkulD)

İnsanların toplum içindeki yerini ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

10.

NormA)
OtoriteB)
StatüC)
RolD)
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A
Tarım dışı etkinliklerin, özellikle sanayi ve
hizmet sektörünün yoğun olduğu yerleşme
birimi aşağıdaki hangisidir?

11.

İlçeA)
KentB)
KazaC)
KöyD)

On altıncı yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı
devlet ve toplum yapısı incelediğinde
aşağıdakilerden hangisi bütün toplumu
oluşturan kategoriler arasında yer almaz?

12.

ŞehirlilerA)
KöylülerB)
AsillerC)
AskerlerD)

İdeal ve kader birliğini belirten bir ilke olan
ve  insani bir gruba ve bir topluma bağlayan
en kuvvetli bağa ne ad verilir?

13.

DevletçilikA)
HalkçılıkB)
LaiklikC)
UlusçulukD)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapıda yatay
hareketliliğe örnek olarak verilebilir?

14.

Öğretmenin müdür yardımcısı olmasıA)
Bakkal işleten birinin süpermarket işletmesiB)
İşçinin iş veren olmasıC)
Fabrikatör olan birinin iflas etmesiD)

Birlik ve beraberliği korumak, çatışmaları
önlemeye yönelik davranışlara ne ad verilir?

15.

UyumA)
İş birliğiB)
RekabetC)
UyarlamaD)

Her insanın renk, ırk, sosyal ya da etnik
köken, cinsiyet, din, dil ve mezhep, siyasi ve
felsefi görüş, yetenek ayrımı gözetmeksizin
doğrudan sahip olduğu kabul edilen temel
hak ve özgürlükleri ifade etmek için
kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Kamu hakkıA)
Yaşama hakkıB)
İnsan haklarıC)
Devlet hakkıD)

I. Ekonomi
II. Âdet
III. Değer

Yukarıdakilerden hangileri manevi kültürü
oluşturmaktadır?

17.

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

Kültürel yozlaşma, ------- bir sonucudur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

kültürel gecikmeninA)
kültürel emperyalizminB)
kültür hayranlığınınC)
kültürel merkezciliğinD)

İnsanların doğayı denetim altına almak ve ondan
yararlanmak için kullandıkları bilgi, yöntem,
makine, araç ve gereçler ------- oluşturur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

modernleşmeyiA)
küreselleşmeyiB)
teknolojiyiC)
demografiyiD)

I. Fiziki çevre
II. Küreselleşme
III. Demokratikleşme

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal
değişmeyi etkileyen faktörlerdendir?

20.

Yalnız IA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 A
Aşağıdakilerden hangisi realizmin
özelliklerinden biri değildir?

1.

“Sanat toplum içindir.” ilkesinin
benimsenmesi

A)

Gözleme ve çevre betimlemelerine önem
verilmesi

B)

Üslubun sağlam, açık, anlaşılır olmasıC)
Eserin güzel olmasına değil, bilimsel
olmasına dikkat edilmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi 1923-1940 arası eser
veren sanatçılardan biri değildir?

2.

Ercüment Ekrem TaluA)
Kenan Hulusi KorayB)
Tevfik FikretC)
Nahit Sırrı ÖrikD)

"Lüzumsuz Adam" adlı hikâye aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

3.

Memduh Şevket EsendalA)
Ömer SeyfettinB)
Nahit Sırrı ÖrikC)
Sait Faik AbasıyanıkD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
fiilimsidir?

4.

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

Aşağıdakilerden hangisi hümanizmin
özelliklerinden biri değildir?

5.

İnsanları dil, din, ırk farkı gözetmeden
herkesi kardeş sayan bir anlayış olması

A)

Ahlaki bir amaç gütmesiB)
Antik Yunan ve Latin edebiyatının örnek
alınması

C)

İnsanları sevmenin, onların hak ve
hürriyetlerini korumaya çalışmanın esas
olması

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

6.

Tren biletlerini ayın 10'una almışlardı.A)
Tüm işyerinde çalışanların sayısı 20'ye
yakındı.

B)

Karşı apartmanın 3’üncü katında yangın
çıktı.

C)

1970'in sıcak mı sıcak bir temmuz gününde
evlendiler.

D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
sıfat tamlamasıdır?

7.

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

Aşağıdaki yazarlardan hangisi klasisizmin
temsilcilerinden biri değildir?

8.

La FontaineA)
SteinbeckB)
DescartesC)
CornailleD)

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

9.

Ahmet Muhip DıranasA)
Ziya Osman SabaB)
Asaf Halet ÇelebiC)
Ziya GökalpD)

-------, insan yaşamının her alanını işgal
etmemesi için günün belirli zaman dilimlerinde
oynamak suretiyle bağımlılığın önüne geçmeye
çalışılmalıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

Gezi faaliyetlerininA)
Sosyal faaliyetlerinB)
Video oyunlarınınC)
Teknik gözetiminD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-A

24 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında
“Beş Hececiler” olarak bilinen şairlerden biri
değildir?

11.

Ahmet Muhip DıranasA)
Yusuf Ziya OrtaçB)
Faruk Nafiz ÇamlıbelC)
Enis Behiç KoryürekD)

“Ümit Dünyası, Hayat Böyledir, Aile
Sohbetleri” adlı eserler aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

12.

Ahmet RasimA)
Melih CevdetB)
Nurullah AtaçC)
Şevket RadoD)

"Kral Eğleniyor" piyesi ilk temsilinde başarı
kazanamayınca Alphonse Daudet der ki() "Doğru
Kral eğleniyor... Fakat Kraldan başka eğlenen de
yok..."

Yukarıdaki parçada boş ayraçla gösterilen
yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangisi konmalıdır?

13.

İki nokta (:)A)
Noktalı virgül (;)B)
Virgül (,)C)
Nokta (.)D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne
vardır?

14.

Toplantıya Kadir de Enver de katıldı.A)
Dün evden dışarı çıkmadık.B)
Çocuk yolculuk boyunca ağladı.C)
Size göre bu kumaş güzel mi?D)

Millî edebiyat şairlerinin sanat anlayışlarıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Millî kültür ve millî tarih gibi konulara yer
vererek milliyetçi şiirler yazdılar.

A)

Şiirlerinde imgeye fazla yer verdiler.B)
Sade bir Türkçe ile şiirler yazdılar.C)
Halk şiirini kaynak olarak benimsediler.D)

Sınıftan önce kızlar çıktı.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan
hangisinin yanıtı yoktur?

16.

Nasıl?A)
Nereden?B)
Kim?C)
Neyi?D)

Makaleyi nasıl yazacağına karar verdi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubu
hangi görevde kullanılmıştır?

17.

NesneA)
ÖzneB)
Dolaylı tümleçC)
Zarf tümleciD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

18.

Bilim ile sanatın görevi apayrıdır.A)
Sonunda arkadaşına mektup yaza bilmişti.B)
Onu gün geçtikçe daha iyi anlıyorum.C)
Sen de bizimle gelirsen çok memnun oluruz.D)

“Bize Göre” adlı yazı aşağıdakilerden
hangisine aittir?

19.

Ziya GökalpA)
Nurettin TopçuB)
Fuat KöprülüC)
Ahmet HaşimD)

"Şehir Mektupları, Afife, Asker Oğlu, İlk
Sevgi" adlı eserler aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

20.

Muallim NaciA)
Şemsettin SamiB)
Ahmet RasimC)
Refik Halit KarayD)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

1.

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)

“Yılkı Atı” adlı roman aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

2.

Oğuz AtayA)
Abbas SayarB)
Erdal ÖzC)
Oktay RifatD)

Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı’nın
eserlerinden biridir?

3.

Bozkır GüzellemesiA)
Ve Değirmen DönerdiB)
NalınlarC)
Biraz Gelir misiniz?D)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Erenlerin
Bağından” adlı eseri aşağıdaki edebî
türlerden hangisine örnektir?

4.

Mensur şiirA)
AnıB)
HikâyeC)
RomanD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi
yazarlar arasında yer almaz?

5.

Samim KocagözA)
Kemal BilbaşarB)
Ahmet Hamdi TanpınarC)
Peyami SafaD)

“Tanrılar ve İnsanlar” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

6.

Aziz NesinA)
Orhan AsenaB)
Refik ErduranC)
Haldun TanerD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

7.

Arabamız olmadığı için sabahları işe
gitmemiz çok zor oluyordu.

A)

Bu geziye katılmamız birçok bakımdan
yararlı oldu.

B)

Sizlere üzücü haberler vermek istemem.C)
Arkadaşımla iki yıl boyunca karşılıklı
mektuplaştık.

D)

Sanat yaşamına şiirle başladı. Folklor
araştırmaları, fıkra, röportaj, hikâye, roman,
tiyatro ve senaryo türünde eserler verdi.
Eserlerinde çoğunlukla Çukurova insanlarının
yaşamlarını anlattı. Halkın ortak inançlarını bir
masal, efsane, destan havası içinde dile getirdi.
Özgün bir dili, coşkulu bir anlatımı vardır. "Yer
Demir Gök Bakır, Orta Direk, İnce Memed"
eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Yaşar KemalA)
Kemal TahirB)
Tarık BuğraC)
Fakir BaykurtD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım
bozukluğu vardır?

9.

Tepeye giden yolda, ikişer ikişer yürüyün.A)
Çorba, ekmek ve zeytinin dışında bir şey
yemiyordu.

B)

Arkasından çok bağırdım ama beni işitmedi.C)
Onun yaşayış biçimi bizi ilgilendirmez.D)

Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını
esas alan yazarlardan biridir?

10.

Cevat Şakir KabaağaçlıA)
Faik BaysalB)
Aka GündüzC)
Abdülhak Şinasi HisarD)

Aşağıdaki eleştirmenlerden hangisi roman
eleştirisi üzerine yoğunlaşmıştır?

11.

Cemal SüreyaA)
Turgut UyarB)
Fethi NaciC)
Asım BezirciD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-A

26 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
"-------, bence roman tekniğine uygun olan
eserimdir. Yaban'a gelince o, bütün millî
heyecanlarımı taşıyan kitaplarımdan biri olması
nedeniyle bence çok kıymetlidir."

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

Kiralık KonakA)
Okun UcundanB)
Erenlerin BağındanC)
Millî Savaş HikâyeleriD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

13.

Ulusunu seven her insan gibi o da ulusuna
güveniyordu.

A)

Binaya girdikten sonra yukarı mı çıkacağız
yoksa aşağı mı?

B)

Maçta önümde ve arkamda pek çok insan
vardı.

C)

Öğrenciler okulun arka bahçesinde oynuyor.D)

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

14.

Ahmet RasimA)
Hüseyin CahitB)
Ali KemalC)
Ruşen Eşref ÜnaydınD)

“Kavgalarım” adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

15.

Hüseyin CahitA)
Ali KemalB)
Cenap ŞahabettinC)
Ahmet RasimD)

Tevfik Çavdar aşağıdaki eleştiri
kuramlarından hangisini benimsemiştir?

16.

Marksist eleştiriA)
Akademik eleştiriB)
Bilimsel eleştiriC)
Yeni eleştiriD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

17.

Cumhuriyetin ilk yılların da öznel eleştiri
egemendir.

A)

Bu akşam evden çıkmayı düşünmüyorum.B)
O da bizimle gelmek istiyordu ama annesi
izin vermedi.

C)

Bu kaba davranışı ne ilk ne de sondu.D)

Necip Fazıl Kısakürek’in “Tohum, Bir Adam
Yaratmak, Para, Reis Bey” adlı eserleri tür
bakımından aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

18.

RomanA)
TiyatroB)
Anı C)
HikâyeD)

“Kadıköy’de oturan Nuran’a davetliydik.”
cümlesindeki kesme işaretinin işlevi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Kelimelere gelen yapım eklerini ayırmakA)
Saygı belirtmek B)
Özel adlara getirilen ekleri ayırmakC)
Ünsüz ile biten kelimelerdeki ses olayını
göstermek 

D)

"Ustalarla Konuşmalar" adlı eser tür
bakımından aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

20.

AnıA)
RomanB)
HikâyeC)
MülakatD)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 A
Türk edebiyatında ilk telif polisiye romanı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Ankara EkspresiA)
Esrâr-ı CinayâtB)
Erikler Çiçek AçtıC)
Bir Kadın KaybolduD)

Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var( ) 
Çok dinleyelim ( )  az konuşalım diye mi( )

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

2.

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

 Roman türünün temelini oluşturan temel
unsurları değişikliğe uğratmışlardır.

 Metinlerarasılık ve üstkurmaca gibi teknikleri
kullanmışlardır.

 Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Orhan Pamuk
önde gelen sanatçılarıdır.

Yukarıda özellikleri verilen Cumhuriyet
Dönemi yazarlarının roman anlayışı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Toplumcu gerçekçi anlayışla yazan
sanatçılar

A)

Modernizmi esas alan sanatçılarB)
Postmodernizmi esas alan sanatçılarC)
Gelenekçi roman anlayışına sahip sanatçılarD)

Bir eserin tanıtım yazısı oluşturma
aşamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

Eser eleştirel bir gözle, not alarak
okunmalıdır.

A)

Tanıtım yazısı odağında eser değil, yazar
olmalıdır.

B)

Başvurulacak kaynakların güvenilir olmasına
dikkat edilmelidir.

C)

Yazının planı hazırlanmalıdır.D)

Sınıftaki erkek öğrencilerden Demir( )  Furkan( )
Ali( )  kız öğrencilerden ise Zeynep( )  Ecrin( ) 
Güneş  turnuvaya katılacaklar( ) 

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

5.

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

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk
cümlesi olabilir?

6.

Şiir, ne söylendiğinden çok nasıl söylendiği
ile çekiciliğe ulaşır.

A)

Demek ki bizden gizlediği bazı şeyler var.B)
Hatta bununla yetinmeyip gençlerin fikirsel
alanda boş oldukları  iddiası bile vardır.

C)

Bense tam aksine, düz yazı ile
anlatılamayan şeylerin şiirle
anlatılabileceğine inanırım.

D)

Radyo tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Zaman ve mekan geçişleri müzik ve efektle
sağlanır.

A)

Kendine özgü sanatsal bir formu olan
dramatik eserlerdir.

B)

Şahıs kadrosu sınırsızdır.C)
Cümleler kısa, açık ve anlaşılırdır.D)

“Bir Pazar Günü” adlı tiyatro eseri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Kadın-erkek ve aile ilişkilerinde çıkarların ve
paranın önem kazanışı anlatılır.

A)

Trajedi türüne örnektir.B)
İki ana oyun vardır.C)
Eser üç bölümden oluşur.D)

Kişisel ve toplumsal sorunları güldürücü
ögeler kullanarak anlatan tiyatro türüne ne ad
verilir?

9.

KaragözA)
TrajediB)
MeddahC)
KomediD)

“Simyacı” adlı romanın yazarı kimdir?10.

Oğuz AtayA)
Peyami SefaB)
Paula CoelhoC)
Cengiz AytmatovD)

Futbol mu basketbol mu daha zevklidir? Bana
göre basketbol futbola göre çok daha zevkli bir
spordur. Çünkü futbolda bir oyuncu uzun süre
topa dokunmadan, kendini oyundan çekerek
pasif hale gelebilir. Ama basketbolda böyle bir
durum söz konusu olamaz. Her oyuncu sürekli
oyunun içindedir ve aktif görev almak zorundadır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

11.

Tartışmacı anlatımA)
Betimleyici anlatımB)
Açıklayıcı anlatımC)
Öyküleyici anlatımD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımın
amaçlarından biridir?

12.

Düşüncesini kanıtlamakA)
Olay içinde yaşatmakB)
İzlenim kazandırmakC)
Bilgi vermek ve öğretmekD)

Türkiye’ye gelen turist sayısı her geçen yıl
artmaya devam ediyor. Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre bu yılın
temmuz ayında geçen temmuz ayına göre
%46,36’lık bir turist artışı yaşanmıştır.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki
düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır
basmaktadır?

13.

BenzetmeA)
Karşılaştırma B)
Tanık göstermeC)
Sayısal verilerden yararlanmaD)

Denemenin en çok benzerlik gösterdiği tür
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

EleştiriA)
FıkraB)
AnıC)
SohbetD)

Veda Hutbesi aşağıdaki söylev türlerinden
hangisine örnektir?

15.

Akademik söylevA)
Siyasi söylevB)
Dini söylevC)
Tarihi söylevD)

Bir kavramın ya da varlığın ne olduğunu
bildirerek, niteliklerini eksiksiz olarak
açıklamaya ne ad verilir?

16.

KarşılaştırmaA)
TanımlamaB)
ÖrneklemeC)
TanıklamaD)

Bir fikri, bir davayı karşısındaki insanlara dil
ustalığı ile açıklamaya ne ad verilir?

17.

UstaA)
YazarB)
HatipC)
Hitabet sanatıD)

Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman
alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner.
Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan
birikimsiz yazarlar da parlamış olsalar bile elbet
bir gün saman alevi gibi sönüp giderler.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki
düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır
basmaktadır?

18.

BenzetmeA)
TanımlamaB)
KarşılaştırmaC)
ÖrneklemeD)

Saf mavi bir sema… Çiçekli ağaçlar… Uyur gibi
sessiz duran deniz… Karşı sahilde mor, fark
olunmaz sisler altında dağlar, korular, beyaz
yalılar… Bütün bunların üzerinde mitolojik
öykülerdeki gibi uçan martı sürüleri…

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

19.

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

On altıncı katta asansörden indik. Bana odayı
göstererek çocuğun peşinden yürüyordum.
Çocuk kısa bir koridoru geçti, bir odanın önünde
durdu. Ben de durdum. Kapıyı açtı içeri girdik.
Perdeler sıkı sıkıya kapalıydı. Çocuk perdeleri
açıp dışarıyı göstermek istedi. Engel oldum.
Lambaları yoktu. Banyonun kapısını açtı. Bir şey
isteyip istemediğimi sordu. İstemediğimi
söyledim. Bahşişimi verdim, gitti.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

20.

Açıklayıcı anlatımA)
Betimleyici anlatımB)
Tartışmacı anlatımC)
Öyküleyici anlatımD)
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SEÇMELİ ALMANCA 1 A
Er ist Engländer.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1.

Wie heißt er mit Nachname?A)
Was ist seine Nationalität? B)
Wo wohnst du genau?C)
Wie geht es dir heute?D)

A: Ich komme aus der Türkei. Woher kommst
du?

B: -------.
A: Freut mich!

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

2.

Ich verbringe sie in der TürkeiA)
Ich studiere hierB)
Ich komme auch aus der TürkeiC)
Ich möchte nach DeutschlandD)

Türkei ist mein -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

FamiliennameA)
VornameB)
HeimatlandC)
AlterD)

Er ------- aus Russland und ------- Russisch.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

kommst / sprichstA)
kommt / sprichtB)
komme / sprecheC)
kommen / sprechenD)

Kommst du aus München?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

5.

Ja, ich wohne hier in München.A)
Nein, ich komme aus Köln.B)
Ja, ich komme aus Müchen.C)
Nein danke, ich brauche nichts.D)

Was bedeutet das Wort “Das Pult” auf
Türkisch?

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

6.

Öğretmen önlüğüA)
Öğretmen kürsüsüB)
Öğrenci formasıC)
Öğrenci kimliğiD)

Sport ist mein -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

GegenstandA)
LeistungenB)
NotenC)
LieblingsfachD)

Schreib bitte deine ------- in das Formular.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

LieblingsfachA)
NachbarB)
InformationenC)
HeimatlandD)
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A
interessant / langweilig /  spannend / lila

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

langweiligA)
interessantB)
spannendC)
lilaD)

(I) Steh bitte auf! (II) Meine Lieblingslehrerin ist
Frau Krüger. (III) Sie ist meine Biologielehrerin.
(IV) Sie ist sehr freundlich.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

10.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

dünnA)
glattB)
kleinC)
ovalD)

------- macht die Haare schön.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

Der FriseurA)
Der GärtnerB)
Der BäckerC)
Der KochD)

A: Hast du Geschwister?
B: -------.
A: Oh! Deine Familie ist groß.
B: Hast du Geschwister?
A: Nein, leider. Ich bin ein Einzelkind.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

13.

Ja, ich habe drei Schwestern und zwei
Brüder

A)

Er lebt mit seiner MutterB)
Ich bin ledig und habe keine KinderC)
Ja, sie ist meine LehrerinD)

Ist deine Schwester hübsch?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

14.

Ja, sie hat kurze und schwarze Haare.A)
Ja, sie hat ein ovales Gesicht und ist
hübsch.

B)

Ja, sie sieht sehr jung aus.C)
Ja, sie spielt gern Schach.D)

Die Mutter meiner Schwester ist meine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

TanteA)
SchwesterB)
OmaC)
MutterD)
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A
Ich möchte einen Toast mit Thunfisch bitte.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Was möchten Sie bestellen?A)
Schmeckt es Ihnen?B)
Wie gefällt Ihnen dieser Tisch?C)
Haben Sie unsere Reservierung?D)

Uhr / klingelt / um / acht / Viertel / der / Wecker /
nach

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

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

17.

Der Wecker klingelt um Viertel nach acht
Uhr.

A)

Uhr der Wecker um Viertel klingelt nach
acht.

B)

Nach acht Uhr der Wecker klingelt um
Viertel.

C)

Klingelt um der Wecker acht Uhr Viertel
nach.

D)

Unsere Mittagspause ------- fünfzig Minuten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

findetA)
dauertB)
stehtC)
kommtD)

Was bedeutet das Wort “reparieren” auf
Türkisch?

“reparieren” sözcüğünün Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

sipariş etmekA)
yardım etmekB)
tamir etmekC)
kavga etmekD)

Sabahları saat yedide kalmak zorundayım.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Ich wollte heute um sieben aufstehen.A)
Ich sollte morgen um sieben aufstehen.B)
Ich muss morgens um sieben aufstehen.C)
Ich kann um sieben aufstehen.D)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 1 A
My mother ------- cook different kinds of meals but
I cannot.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

canA)
shallB)
wouldC)
mustD)

I always ------- tea at breakfast, but now I -------
coffee.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

am drinking / drinkA)
drinking / drinkB)
drink / am drinkingC)
drinks / am drinkingD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

3.

didA)
isB)
doC)
doesD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

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

A: I don’t want to stay at home.
B: ------- we go to a café?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

5.

What aboutA)
Why don’tB)
How aboutC)
Let’sD)

She ------- dark brown hair and blue eyes.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

doesn’tA)
have gotB)
doesC)
has gotD)
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A
Saat dokuza yirmi var.

Which of the following is the English
translation of the sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
İngilizce karşılığıdır?

7.

It is twenty past nine.A)
It is nine o’clock.B)
It is half past nine.C)
It is twenty to nine.D)

He is ------- on the phone now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

talkA)
talksB)
talkingC)
talkedD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

has preparedA)
preparingB)
preparedC)
prepareD)

A: What are you doing now?
B: I’m ------- the baby.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

10.

feedA)
has fedB)
feedingC)
fedD)

There are five ------- in the fridge and one -------
on the table.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

apples / bananasA)
apple / bananasB)
apples / bananaC)
apple / bananaD)

Tom is ------- intelligent student in his class.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

the mostA)
littleB)
moreC)
muchD)
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A
She ------- sleeping at the moment.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

doesA)
isB)
areC)
doD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

14.

herA)
hisB)
yourC)
myD)

Canan drinks tea every morning.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
olumsuz biçimidir?

15.

Canan doesn’t drink tea every morning.A)
Canan isn’t drinking tea every morning.B)
Canan wasn’t drinking tea every morning.C)
Canan didn’t drink tea every morning.D)

A: Is Olivia young?
B: No, -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

16.

she doesA)
she isn’tB)
she isC)
she hasn’tD)

Sally is ------- than Ellen.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

olderA)
oldB)
oldestC)
the oldestD)

A cheetah is ------- than an elephant.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

the fastestA)
the slowestB)
fasterC)
slowerD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

19.

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

Selim : -------?
Eleni : No, I am not. I am from Greece.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

20.

Are you newA)
Are you from ItalyB)
How are youC)
How old are youD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 1 A
J’aime la couleur du soleil: j’aime le -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

1.

jauneA)
vertB)
violetC)
blancD)

«Tu m’attends?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

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

La mère de ma ------- s’appelle Francine, c’est
ma grand-mère maternelle. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

3.

pèreA)
sœur B)
frère C)
mèreD)

I. La boîte est verte.
II. Elle est large.
III. Le gant est noir.
IV. Elle est lourde aussi.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

4.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

------- montent les escaliers.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

IlsA)
NousB)
JeC)
ElleD)

-  Vous voulez quelque chose? 
-  Non, nous ne voulons -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

pourA)
rienB)
parC)
bienD)

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

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar? 

7.

Nous sommes lundiA)
Nous sommes en février B)
Il y a de la pluieC)
Il y des oragesD)

Toutes les filles ------- belles.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

sont A)
estB)
ontC)
aiD)
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A
A : Quelle est la forme de son nez? 
B : Il est -------.

Choisissez la réponse qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

petiteA)
bleueB)
pointuC)
droiteD)

A :  Aujourd’hui c’est lundi. Et demain? 
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar? 

10.

C’est mercrediA)
C’est samediB)
C’est vendrediC)
C’est mardiD)

A :  Quand est-ce qu’il neige souvent? 
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar? 

11.

En étéA)
En AutomneB)
En hiverC)
Au printempsD)

A : ------- -vous prendre quelque chose?
B : Un café, s'il vous plaît.

Choisissez les mots qui conviennent.

Konuşmadaki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

DevonsA)
VoulezB)
DisezC)
PouvonsD)

Nous entendons avec les -------. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

13.

yeuxA)
cheveuxB)
oreillesC)
mainsD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

14.

turqueA)
françaisB)
marocaine C)
portugaises D)

Le pull est en -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

laine A)
boisB)
aluminiumC)
cartonD)

«Je me réveille à 6h30.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

6.30'da uyandık.A)
6.30'da uyandınız.B)
6.30'da uyanıyorum.C)
6.30'da uyanıyoruz.D)
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A
Nous ------- dans la même ville.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

habitentA)
habitonsB)
habiteC)
habitezD)

Où es-tu? Je ne te ------- pas.   

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

voientA)
voyezB)
voyonsC)
voisD)

prendre   /   tu   /   des   /   dois   /   médicaments
      I             II         III          IV                   V       

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

19.

II / I / V / IV / IIIA)
II / IV / I / III / VB)
III / V / IV / II / IC)
III / II / IV / I / VD)

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

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

20.

VI / I / II / V / III / IVA)
V / III / VI / IV / I / IIB)
IV / I / V / II / VI / IIIC)
I / III / V / IV / II / VID)
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SEÇMELİ ALMANCA 3 A
Unsere ------- hat vier Zimmer und einen Balkon.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

StrasseA)
WohnungB)
GartenC)
TascheD)

Mein Vater ------- im Arbeitszimmer.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

kochtA)
nimmtB)
stelltC)
arbeitetD)

Die Blumen sind in der Vase.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Wem gehören diese Blumen?A)
Wo sind die Blumen?B)
Wer hat Blumen bekommen?C)
Welche Blumen magst du?D)

Die Garage ist ------- dem Haus.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

überA)
hinterB)
zwischenC)
aufD)

Ahmet ------- das Bild an die Wand.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

liegtA)
stehtB)
hängtC)
brauchtD)

Burcu hat eine Erkältung. Was raten Sie ihr? 

Wie lautet die Antwort für die oben
angegebene Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

6.

Sie kann Kräutertee trinken und im Bett
bleiben.

A)

Wir können Sport machen.B)
Lass uns treffen.C)
Ich kann mir einen Film ansehen.D)

Wie lautet die Pluralform von "Der Bauch"?

"Der Bauch" sözcüğünün çoğul hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Die BäuchenA)
Die BauchenB)
Die BauchemC)
Die BäucheD)

Das Wetter ist sehr schön.

Wie lautet der obige Satz in der
Präteritumform?

Yukarıdaki cümlenin geçmiş hali
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Das Wetter ist immer gut.A)
Das Wetter soll schön werden.B)
Das Wetter war sehr schön.C)
Das Wetter hätte schön werden können.D)
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A
Mein Sohn hat Fieber und ------- sehr stark.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

lachtA)
kochtB)
hustetC)
bringtD)

A: -------.
B: Ich fühle mich sehr müde.
A: Geh doch zum Arzt!
B: Ja, nach der Schule.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

10.

Was hast du Ayşe?A)
Wie geht es dir?B)
Wann geht er nach Hause?C)
Was hast du denn?D)

Danke, wir möchten uns nur umschauen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Kann ich Ihnen helfen?A)
Haben Sie die Hose in anderen Größen?B)
Haben Sie schon bezahlt?C)
Darf ich Sie etwas Fragen, bitte?D)

A: Welche Jacke gefällt dir?
B: -------.
A: Du kannst sie anprobieren.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

12.

Mir gefällt die schwarze JackeA)
Ich habe sie mir neu gekauftB)
Die gibt es nur in kleinen GrößenC)
Eigentlich brauche ich auch eine neue
Jacke

D)

Regina zieht in der Schule immer eine ------- an.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

13.

JackeA)
SchuluniformB)
JeansC)
StrümpfeD)

Meine Schwester trägt -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

immer karierte RöckeA)
blaues PulloverB)
grünen HoseC)
gestreiften SchalD)
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A
Gökhan hat einen rot------- Pullover und eine
blau------- Hose an.

Welche Endungen passen in die obigen
Lücken?

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

15.

-es / -emA)
-e / -enB)
-en / -eC)
-em / -enD)

Wohin fahren wir?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

16.

Wir sind mit dem Flugzeug geflogen.A)
Wir wollen in die Türkei fahren.B)
Wir wollen im Sommer an den Bodensee
fahren.

C)

Wir fahren auf einen Bauernhof.D)

------- wir mit dem Auto oder ------- wir mit dem
Flugzeug?

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

Steigen / gehenA)
Springen / machenB)
Fliegen / wandernC)
Fahren / fliegenD)

Tierpark / gibt / eine / großen / es / in / 

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

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

18.

Gibt in Hamburg einen es großen Tierpark.A)
Es gibt in Hamburg einen großen Tierpark.B)
Einen es Tierpark gibt in großen Hamburg.C)
Hamburg es großen gibt in Tierpark einen.D)

Die Sonne / Das Meer / Das Berg / Das Museum

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Das BergA)
Das MuseumB)
Das MeerC)
Die SonneD)

------- das Mevlana Grabdenkmal und ein
Museum.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

Mit dem FlugzeugA)
Am Bodensee hatB)
Stuttgart hatC)
In Konya gibt esD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 3 A
A: What do you think about John?
B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

1.

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

I love Amsterdam. I ------- probably go there next
year.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

is A)
willB)
is going to C)
areD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

drinkA)
doesn’tB)
areC)
drinksD)

Hurry up! The train -------in 10 minutes.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

will leaveA)
leaveB)
leavesC)
is going to leaveD)

Play / they / football / on Sundays

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

Yukarıdaki kelimeleri cümle oluşturacak
şekilde doğru olarak sıralayınız.

5.

Play they football on Sundays.A)
They on Sundays play football.B)
They football play on Sundays.C)
They play football on Sundays.D)

A: Are you going to ------ a museum in Rome?
B: Yes, I am.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

6.

attendA)
haveB)
doC)
visitD)

What languages ------?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

are they speakA)
does they speakB)
is they speakC)
do they speakD)

I’m hungry. I --------  a sandwiche.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

makeA)
are going to makeB)
am going to makeC)
makesD)
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A
They ------- me twice last week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

visitA)
will visitB)
visitedC)
was visitingD)

I don’t enjoy sunbathing and swimming, so I don’t
prefer -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

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

They ------- use to play with toys when they were
young.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

didn’t  A)
don’t B)
weren’t C)
wasn’t  D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

was packing A)
were packingB)
is going to packC)
is packing D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

used to likeA)
likesB)
didn’t use to likeC)
doesn’t likeD)

My father was sleeping ------- I arrived home.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

whenA)
butB)
whileC)
asD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

beA)
use toB)
used toC)
wereD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

did youA)
didn’t youB)
has sheC)
doesD)
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A
Hotel Agent : Thank you for calling Blue Hotel.

How can I help you?
Jim              : Hello, I’d like to book a room.
Hotel Agent : Certainly sir. When would you like 

to -------?
Jim  : On July 21st, if everything goes as

planned.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

17.

check in A)
reserve a tableB)
have some informationC)
travel aloneD)

My grandmother used ------- car but she doesn’t
drive anymore.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

drivingA)
drives B)
driveC)
to driveD)

I have lived in this city ------- 2014.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

neverA)
sinceB)
agoC)
yetD)

------ I was playing guitar, you called me.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

WhoA)
AfterB)
WhileC)
WhenD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 3 A
J’éteins les incendies : Je suis un -------. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

1.

pharmacienA)
pompierB)
fermierC)
gardienD)

Cette maison est- ------- à louer ?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

elleA)
ilB)
ceC)
onD)

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

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

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü 
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

3.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

- -------?
- Il est 15 heures.

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

4.

Qui a dit l’heure A)
Quelle heure est-ilB)
C’est à quelle heureC)
C’est à 20 heuresD)

Ma fille a 4 ans et elle va à -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

5.

l’école primaire A)
au lycéeB)
au collègeC)
l’école maternelleD)

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

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

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

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

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

A ParisA)
OuiB)
DemainC)
Avec luiD)

cet      /      aime      /      qui      /      acteur ?
  I                  II                 III                IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

8.

I / IV / II / IIIA)
II / IV / III / IB)
III / II / I / IVC)
III / IV / I / IID)
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A
A :  Qui est Mert?
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

C’est la mère de MeryemA)
C’est ma sœurB)
C’est l’amie de mon pèreC)
C’est le père de RüyaD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

tuA)
vousB)
nousC)
jeD)

Il vient à l’école à -------. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

11.

avionA)
véloB)
taxiC)
métroD)

- ------- est-ce que tu es en retard?
- Parce que j’habite loin. 

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

PourquoiA)
QuandB)
CommentC)
OùD)

Eléna dessine des vêtements et des
accessoires.

Selon l'information ci-dessus, quel est le
métier d’Eléna?

Yukarıdaki bilgiye göre Eléna'nın mesleği
nedir?

13.

ActriceA)
ProducteurB)
StylisteC)
WebdesignerD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

14.

brasA)
yeux B)
doigtC)
mainD)

Pierre : Je voudrais réserver une place au
restaurant.

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

Choisissez la phrase qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

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

Pierre n'aime pas parler devant les gens: Il est
-------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

nostalgiqueA)
timideB)
travailleurC)
sociableD)
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A
Paul : Je voudrais réserver une place.
L'employé: -------?
Paul : Pour Marseille.

Choisissez la replique qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

Pour où MonsieurA)
Pour une personneB)
Oui, Monsieur, quel jourC)
On part quandD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

OùA)
Est-ce queB)
CommentC)
QueD)

Je vais ------- le médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

dansA)
chezB)
auC)
àD)

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

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

20.

II / I / IV / III / VA)
III / II / IV / V / IB)
IV / I / II / III / VC)
V / II / IV / I / IIID)
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SEÇMELİ ALMANCA 5 A
Ich möchte im Wannsee schwimmen, kommst du
mit?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

1.

Das ist eine tolle Idee!A)
Ja, komme ich gerne!B)
Nein, ich muss heute zum Einkaufen gehen!C)
Ich finde das Angebot sehr teuer, deshalb
fahre ich mit meinem Auto!

D)

Ich bin sehr -------, meine Freunde haben für mich
eine Geburtstagparty organisiert.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

spätA)
vergessenB)
überraschtC)
reserviertD)

Ist eine Ratenzahlung möglich?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

3.

Ja, mein Bruder kann sürfen.A)
Nein, leider können wir keine Raten
machen.

B)

Ich möchte einen Flugschein kaufen.C)
Nein, das Angebot ist nicht all-insclusive.D)

Im Hotel ------- der Touristenführer das
Tagesprogramm -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

liest / vorA)
steigt / einB)
kommt / anC)
ruht / ausD)

(I) Viele Berliner verbringen ihr Wochenende am
Wannsee. (II) Sie baden und segeln. (III) Dort
gibt es auch Strandkörbe, Wasserrutschen und
riesige Liegeflächen am Strand. (IV) Abends ist
in Spanien Flamenco berühmt.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

5.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Sie erzählt von ihrem Abenteuer.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Wann kommt sie?A)
Wo war sie?B)
Woher kommt sie?C)
Wovon erzählt sie?D)

Kreuzberg ist ein ------- von Berlin.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

KuppelnA)
StraßeB)
StadtteilC)
TorD)

Was bedeutet das Wort “Karton kutular” auf
Deutsch?

“Karton kutular” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Die KartonagenA)
Die KatalogeB)
Die KautionC)
Die KaltmieteD)
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A
Köln ist groß, aber Berlin ist ------- als Köln.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

größtenA)
größerB)
größeresC)
großD)

Wo sind deine Bücher?

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Er muss zuerst sein Zimmer aufräumen.A)
Ich lege mich direkt ins Bett.B)
In meinem Zimmer auf dem Tisch.C)
Die hängt sie immer an die Wand.D)

Wo befindet sich die Wohnung, die wir sehen
wollen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

11.

Die Wohnung hat sehr viel Nebenkosten.A)
Das kann man mit dem Hausmeiter regeln.B)
Ich finde die Wohnung sehr gemütlich.C)
Die Wohnung befindet sich in der Betckestr.
Spandau.

D)

Muss man auf die Mülltrennung achten?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

Ja, er vermietet die Wohnungen.A)
Ja, man muss die Abfälle nach Sorten
trennen.

B)

Nein, die Treppen müssen zweimal in der
Woche gereinigt werden.

C)

Nein, Musik darf man in der Mittagsruhe in
Zimmerlautstärke hören.

D)

Mustafa geht  -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

13.

früh in die SchuleA)
viel zu tunB)
immer sehr spät ins BettC)
bis 22 Uhr arbeitenD)

Ein Nachbar ------- ein Glas Tee, ein Stück Brot,
Salz, Zucker, Arznei und Apotheke.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

riechtA)
benutztB)
rechnetC)
bedeutetD)

Tennis kann man mit einem  Partner ------- .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

findenA)
spielenB)
singenC)
freuenD)

(I) Ich hatte großen Hunger. (II) Ich hatte immer
Lust auf Klettern. (III) Vor einem Jahr habe ich
mich beim Kletterverein angemeldet. (IV) Bei
meinem ersten Kletterversuch hatte ich viel Spaß
gehabt.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

16.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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A
Dieses Jahr waren die Wettkämpfe genauso
spannend ------- in den vorigen Jahren.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

alsA)
obB)
wieC)
wennD)

Tennis / Schach / als / interessanter / ist

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

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

18.

Schach ist interessanter als Tennis.A)
Interessanter als Schach Tennis ist.B)
Ist als Tennis interessanter Schach.C)
Tennis als Schach ist interessanter.D)

Er freut sich auf das Wochenende.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

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

Er fühlt ------- müde und geht früh ins Bett.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

michA)
dichB)
sichC)
euchD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 5 A
Do you ------- cooking for people?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

enjoyA)
goodB)
badC)
giftedD)

------- is taking an image and freezing a moment
of life.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

Scuba-divingA)
KnittingB)
Doing potteryC)
Taking photographsD)

My roommate is a very -------person. She always
develops original ideas. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

successfulA)
adaptableB)
creativeC)
organizedD)

I’m going to a party tomorrow. I ------- my new
jacket.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

will wearA)
do wearB)
am going to wearC)
am wearing D)

He ------- not eat fish.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

goodA)
likeB)
interestedC)
would rather D)

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)

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?

7.

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

Ali is a/an  ------- person who can be trusted to
work well.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

creativeA)
reliableB)
adaptableC)
punctualD)
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A
I failed my exam. I wish ------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

I had studied moreA)
I study moreB)
I will study moreC)
I studied moreD)

My sister broke her ------- She couldn’t wear
shoes for a long time. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

chestA)
neckB)
backC)
toeD)

I am always keen on sports. I really like doing
sport.

What is the synonym of the underlined word
in the sentence above?

Yukarıdaki cümlede altı çizli kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Open-mindedA)
Interested inB)
TruthfulC)
BullyD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

AfterA)
If B)
WhileC)
WhenD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

wouldn’t have cut A)
will cutB)
would cutC)
caughtD)

Ayşe had lived in Germany ------- three years
when she came back to İstanbul.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

for A)
since B)
justC)
alreadyD)

As soon as I got on the bus I realised that I --------
my passport.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

forgetsA)
forgetB)
had forgottenC)
forgotD)

------- she had finished her homework, she
watched a comedy film.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

SinceA)
AfterB)
BeforeC)
AlreadyD)
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A
You went out yesterday and didn’t take an
umbrella. You got soaked.

Which of the following expresses regret for
the situation above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durum
için pişmanlık bildiren doğru bir ifadedir?

17.

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

Before I left home, I ------- my breakfast.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

eatsA)
had eatenB)
have eatenC)
eatD)

How did you break your leg?

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun
cevabı olabilir?

19.

I broke my leg three times.A)
I broke my leg while I was playing football.B)
I broke my leg in the school garden.C)
I broke my leg yesterday.D)

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?

20.

isn't use toA)
not used toB)
used toC)
does use toD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 5 A
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.

1.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

------- est un sport.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

La siesteA)
Le pique-niqueB)
Le skiC)
La rueD)

Avec mon passeport, je peux partir en -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

l’universitéA)
l’école B)
piedC)
FranceD)

On peut pique-niquer en forêt quand -------.

Complétez la phrase avec la proposition qui
convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

il fait beauA)
il pleutB)
il neigeC)
il y a du ventD)

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

Trouvez l'ecpression qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

5.

gaspiller l’eauA)
trier les déchetsB)
détester la natureC)
détester les animauxD)

«L’obésité est une maladie.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

6.

Obezite tedavi edilir. A)
Obez olmak hasta eder. B)
Obez insanlar hasta olur. C)
Obezite bir hastalıktır. D)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

7.

oncleA)
frèreB)
petit-filsC)
neveuD)

Des enfants obéissants ------- venus.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

sontA)
estB)
étantC)
ayantD)
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A
- Vous allez au café de Jules?
- Oui, nous ------- allons chaque semaine. 

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

leA)
enB)
àC)
yD)

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?

10.

La télévisionA)
Le journalB)
La radioC)
Le sportD)

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

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

11.

bien dormirA)
manger une pommeB)
se brosser les dentsC)
aller a l’hôpitalD)

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.

12.

tout à faitA)
absolument pasB)
pas du toutC)
contreD)

«Meryem 12 yaşında. O Portekiz’de doğdu.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

13.

Meryem va avoir 12 ans. Elle habite au
Portugal. 

A)

Meryem a 12 ans. Elle est née au Portugal.B)
Meryem fête ses 12 ans. Elle est du
Portugal. 

C)

Meryem a 12 ans. Elle vit au Portugal. D)

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?

14.

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

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

15.

crème A)
siropB)
compriméC)
pommadeD)

Je crois ------- tu as raison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

queA)
quiB)
qu’C)
quoiD)
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A
Chaque -------, ils vont au bord de la mer pour
nager.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

commeA)
hiverB)
étéC)
seulD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

dansA)
desB)
auC)
enD)

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

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

19.

Tu as appelé les pompiers A)
Le médecin est arrivéB)
L’usine est ravagéeC)
Les autorités sont iciD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

20.

joyeux A)
heureuxB)
timideC)
belleD)
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TARİH 3 A
Acemi Ocağı ile ilgili aşağıdaki ifaderlerden
hangisi yanlıştır?

1.

I. Murta döneminde kurulmuştur.A)
Gelibolu'da kurulmuştur.B)
Müslüman çocuklarının eğitim gördüğü
yerdir.

C)

Askeri okul statüsündedir.D)

Tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini
ortaya atan ve hastalıkların bu yolla
bulaştığını ileri süren âlim aşağıdakileren
hangisidir?

2.

Uluğ BeyA)
AkşemseddinB)
İbn-i SinaC)
Dâvûd-i KayseriD)

Tarihe Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu
olarak geçen padişah aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Süleyman ÇelebiA)
Musa ÇelebiB)
Mehmet ÇelebiC)
İsa ÇelebiD)

Muhibbî, Meftûnî, Acizi mahlaslarını kullanan
ve en çok şiir yazan Osmanlı sultanı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Kanuni Sultan SüleymanA)
Fatih Sultan MehmetB)
Yavuz Sultan SelimC)
Murat HüdavendigarD)

Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetihlerinin
artmasıyla asker ihtiyacını karşılamak için
1363 yılında çıkardığı kanun aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Tevhid-i Meskûkatv KanunuA)
Pençik KanunuB)
Fatih KanunnamesiC)
Devşirme KanunuD)

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin
dini sonuçlarından biri değildir?

6.

Katolik ve Ortodoks Kiliseleri arasında
ayrılıkların artması

A)

Avrupa'da kilise ve din adamlarına duyulan
güvenin sarsılması

B)

Avrupalıların, İslam medeniyeti ve pozitif
bilimlerle tanışması

C)

Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesiD)

Osmanlı devletinde yönetim ve askeri
işlerden sorumlu olan sınıf aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

KalemiyeA)
SeyfiyeB)
İlmiyeC)
SilahtarlarD)

Osmanlı Devleti'nin, Anadolu'da Türk siyasi
birliğini sağlama yolunda attığı ilk adım
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Karesioğulları Beyliği'ni kendi topraklarına
katması 

A)

Ani Kalesi'ni almasıB)
İznik'i fethetmesiC)
Koyunhisar Savaşı'nı kazanmasıD)

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

9.

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

İlk Osmanlı medresesi nerde kurulmuştur?10.

Yalova’daA)
Edirne’deB)
İznik’teC)
Yarhisar’daD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Ahi Teşkilatı'nın
görevlerinden biri değildir?

11.

Üretilen malların kalite kontrolünü yapmakA)
Esnaflar arasındaki birlik ve beraberliği
sağlamak

B)

Esnafların sorunlarına çözüm üretmekC)
Para basılmasına karar vermekD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ve
Macarlar arasında yapılan Edirne-Segedin
Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir?

12.

Sırbistan, Osmanlı Devleti'ne vergi vermek
koşuluyla bağımsız bir krallık olacak

A)

Osmanlı Devleti, Balkanlar'dan tamamen
çekilecek

B)

On yıl boyunca taraflar birbiriyle
savaşmayacak

C)

Tuna nehri sınır kabul edilecekD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukukunun
şer'i kaynaklarından biri değildir?

13.

SünnetA)
KıyasB)
Padişahın emirleriC)
Kur'an-ı KerimD)

Oğuzların kendi iç ve dış meselelerini
görüşüp karara bağlamak için kurdukları
meclis aşağıdakilerden hangisidir?

14.

AyukıA)
PantheonB)
PankuşC)
KengeşD)

Sınırdaki kalelerde muhafızlık yapan ve
Yeniçerilerin önünde yer alarak ilk hücumu
karşılayan askeri birlik aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

AkıncılarA)
SilahtarlarB)
CebecilerC)
AzablarD)

İlk Türk deniz filosunu kuran beylik
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Çaka BeyliğiA)
İnançoğulları BeyliğiB)
Sökmenoğullar BeyliğiC)
Dilmaçoğulları BeyliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu
Devleti hükümdarlık alametlerinden biri
değildir?

17.

ÇetrA)
SancakB)
TuğraC)
OkD)

Osmanlı ordusunun ilk kez top kullandığı
savaş  aşağıdakilerden hangisidir?

18.

I. Kosova SavaşıA)
II. Kosova SavaşıB)
Çirmen SavaşıC)
Otlukbeli SavaşıD)

Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından
1256 yılında kurulan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

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

Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti
gayrimüslimlere ait olan topraklardan alınan
vergi aşağıdakilerden hangisidir?

20.

CizyeA)
HaraçB)
ÖşürC)
AvârızD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 A
Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikâye
örneği aşağıdakilerden hangisidir?

1.

SergüzeştA)
Küçük ŞeylerB)
Kıssadan HisseC)
Letâif-i RivâyâtD)

 Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra
yaygınlaşmıştır.

 28 harften oluşur ama Türkler kullandığı 31
ile 36 harften meyana gelmektedir.

 Sağdan sola yazılır.

Yukarıda özellikleri verilen alfabe
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Göktürk alfabesiA)
Arap alfabesiB)
Kiril alfabesiC)
Uygur alfabesiD)

-------, ele alınan konuyla ilgili verilerin,
ayrıntıların, duyguların, düşüncelerin önceden
tasarlanıp düzenlenmesi ve sıraya konulmasıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

Düzeltme ve geliştirmeA)
Taslak metin oluşturmaB)
PlanC)
Hazırlık aşamasıD)

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı
yanlış verilmiştir?

4.

düvlek = Şaşılacak şeyler, görülmemiş,
duyulmamış durumlar

A)

sami = Bir cins çadır.B)
âmil = İsteyen, emeli olan.C)
zor nigar = Altın ile işlenmiş yaldızlı.D)

"mesnevi" nazım biçimi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Aruz ölçüsünün kısa kalıpları kullanılmıştır.A)
İran edebiyatından alınmış bir türdür.B)
Uyak örgüsü aa, bb, cc, … şeklindedir.C)
Dörtlüklerden oluşan bir nazım biçimidir.D)

Tarih – edebiyat ilişkisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Tarih konulu edebi eserler, tarihçilerin bilgi
almak için başvurdukları önemli
kaynaklardır.

A)

Tarihi olaylar edebiyat için önemli
kaynaklardır. 

B)

Tarih konulu edebi eserler tamamen
kurgusal metinler olduğu için tarihi
yansıtmazlar.

C)

Yazarlar, eserlerini oluştururken tarihin
verilerinden yararlanırlar. 

D)

"Kutadġu Bilig" adlı eserin yazarı kimdir?7.

Yusuf Has HacipA)
Âşık PaşaB)
Şeyh GalipC)
FuzuliD)

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisindeki
Türk Edebiyatı’nın ana dönemlerinden
biridir?

8.

Tanzimat EdebiyatıA)
Divan EdebiyatıB)
Milli EdebiyatC)
Cumhuriyet Dönemi Türk EdebiyatıD)

Herhangi bir düşünceyi savunmak,
okuyucuyu ya da dinleyiciyi bu düşünceye
inandırmak amacı taşıyan anlatım biçimine
ne ad verilir?

9.

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

Türk Halk Hikâyelerinde kavuşamayan
sevgililerin öbür dünyada kavuşacaklarının
anlatıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Sonuç ve duaA)
DöşemeB)
FasılC)
EfsaneD)
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A
 Sığır denilen sürek avları sırasında söylenen

şiirlerdir.
 Daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitlik

temaları işlenir.
 Nazım birimi dörtlüktür.
 Düz kafiye kullanılır.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

ManiA)
KoşukB)
SaguC)
TürküD)

Dini nitelikteki efsanelere ne ad verilir?12.

MenkıbeA)
İlahiB)
VarsağıC)
KoşukD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl sayı
sıfatı vardır?

13.

Yarışmada ikinci olunca çok üzüldü.A)
Bu sorunu çözse çözse Ali Bey çözer.B)
İşe iki saat geç kalınca uyarı aldı.C)
İkişer porsiyon yemek yedikleri için gece
boyu uyuyamadılar.

D)

Divan edebiyatında dize ortaları uyaklı olan,
ortadan ikiye bölünüp dörtlük yapılabilecek
şekilde yazılan gazellere ne ad verilir?

14.

Yek AvazA)
MaklaB)
Beytül GazelC)
Musammat GazelD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki
yapma destanlardan biri değildir?

15.

Genç Osman DestanıA)
Bozkurt DestanıB)
Çanakkale DestanıC)
Kuvai Milliye DestanıD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
bölüm belirtili isim tamlamasıdır?

16.

Yaşlandıkça zamanın değerini anlarız.A)
Çiçek bahçesine hiç kimseyi sokmazdı.B)
Ülkemizin en verimli toprakları Harran
Ovası'dır.

C)

Sabah rüzgarı yüzüne vurunca uykusu
açıldı.

D)

 Şiir ve nesir alanında dini, sosyal, kültürel ve
tarihi birçok kaynaktan beslenmiştir.

 Bu edebiyatın ortaya çıkmasında Arap ve İran
edebiyatının etkisi büyüktür.

 Şiirlerde söz sanatlarına oldukça fazla yer
verilmiştir.

 Dili süslü ve sanatlıdır.

Yukarıda özellikleri verilen “edebiyat
dönemi” aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Anonim Halk EdebiyatıA)
Divan EdebiyatıB)
Âşık EdebiyatıC)
Dini-Tasavvufi Halk EdebiyatıD)

Savaş göç ve doğal yıkımlar gibi önemli
olayların etkisinde söylenmiş yiğitlik ve
olağan üstülüklerle dolu uzun manzum
hikâyelere ne ad verilir?

18.

MesneviA)
MasalB)
DestanC)
RomanD)

Doğal destanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Söyleyenleri bellidir.A)
Doğal dilden farklı bir dille oluşur.B)
Manzum eserlerdir.C)
Milletlerin tarihinde derin izler bırakan
olaylar üzerinde oluşur.

D)

Gidene bak gidene
Güller sarmış dikene
Mevla sabırlar versin
Gizli sevda çekene

Yukarıdaki mâni türü aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Yedekli mâniA)
Kesik mâniB)
Yarım mâniC)
Düz mâniD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 A
Aşağıdakilerden hangisi sürrealizmin
Türkiye’deki temsilcilerinden biri değildir?

1.

Bilge KarasuA)
İlhan BerkB)
Cemal SüreyaC)
Orhan VeliD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
yanlış kullanılmıştır?

2.

Ayol, bu çocuk da kim!A)
O ne kokar, ne bulaşır.B)
Selim Bey, konuyu bilmediği halde fikir
yürütüyor.

C)

Kısık ve kesik, kesik konuşuyordu.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
deyimdir?

3.

Uzaktan bir müzik sesi geliyordu.A)
Örnek davranışlarıyla gözümüze girmişti.B)
Yeni aldığımız evi dün temizledik.C)
Yaşlı kadın en sona kalmıştı.D)

1940-1960 arası kaleme alınan hikâyelerde,
bireyin iç dünyasını esas alan, toplumcu
gerçekçi, millî, dinî duyguları yansıtan ve
modernist hikâyeler gibi farklı eğilimler görülmeye
başlanmıştır. Bireyin iç dünyasını yansıtan
hikâyelerde kişinin psikolojisi anlatılmış, olay
örgüsü insana özgü bir gerçekliği anlatmak için
oluşturulmuştur.

Yukarıdaki paragrafa göre 1940-1960
arasındaki hikâyelerde aşağıdaki
özelliklerden hangisi görülmez?

4.

Millî ve dinî duyguların yansıtılmasıA)
Bireyin iç dünyasının esas alınmasıB)
Konuşma dilinden yararlanılmasıC)
Modernist hikâyelerin görülmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi empresyonizmin
özelliklerinden biri değildir?

5.

Tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün
ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan
edinilen izlenimler ölçüsünde ve niteliğinde
anlatmanın amaç edinilmesi

A)

Dış dünyaya karşı ilgisiz kalmayıp iç
dünyanın da dile getirilmesi

B)

Sanatta dış etkilerin içe yansımasını, içte
izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak
sanat eseri meydana getirilmesinin
savunulması

C)

Nesnelerin sadece görünen yanlarının değil,
görünmeyen yanlarının da anlatılmaya
çalışılması

D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
isimdir?

6.

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

Buğra’yı dün akşam görmüştü.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan
hangisinin yanıtı yoktur?

7.

Ne zaman?A)
Kimi?B)
Nerede?C)
Kim?D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne
vardır?

8.

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

Aşağıdaki yazarlardan hangisi realizmin
temsilcilerinden biri değildir?

9.

StendhalA)
Emile ZolaB)
BalzacC)
TolstoyD)

Ziyafet sofrasındaki yemekleri tek tek inceledi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili ikileme hangi
görevde kullanılmıştır?

10.

NesneA)
Dolaylı tümleçB)
Zarf tümleciC)
ÖzneD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

11.

Hileyle iş gören mihnet ile can verir.A)
Sonunda aradığını bula bildi.B)
Çiçek kokusundan herkes hoşlanır.C)
Aniden bir araba önüme çıkıverdi.D)
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A
“Han Duvarları” adlı şiir aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

12.

Enis Behiç KoryürekA)
Ziya GökalpB)
Faruk Nafiz ÇamlıbelC)
Halit Fahri OzansoyD)

Ara söz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

13.

Çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur.A)
Cümle içinde iki kısa çizgi içinde kullanılır.B)
Cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı
olur.

C)

Cümle içinde iki virgül içinde kullanılır.D)

Fecriati topluluğu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Fecriati sözü “geleceğin şafağı” anlamına
gelir.

A)

Duygusal aşk temaları ve gerçekten uzak
tabiat temaları işlenmiştir.

B)

Sanat görüşlerini bir beyanname ile
açıklamışlardır.

C)

Şiirde oldukça sade bir dil kullanmışlardır.D)

Biçim yönünden açık oturuma benzeyen bir
tartışma biçimidir. Daha çok okullarda kullanılan
------- ortaya atılan bir tez olumlu ve olumsuz
yönleriyle savunulur. Böylece öğrencilerin
araştırma, konuşma ve eleştiri becerilerinin
geliştirilmesine çalışılır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

nutuktaA)
münazaradaB)
söyleşideC)
söylevdeD)

Güzelim paltosunu su birikintisine düşürdü.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubu
hangi görevde kullanılmıştır?

16.

Dolaylı tümleçA)
Zarf tümleciB)
Belirtili nesneC)
ÖzneD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne
yoktur?

17.

Reyhan Ankara’ya gitti.A)
Yarın sabah beni okula bırakır mısın?B)
Güvercinler yemleri yedi.C)
Çocuğun korkudan bakışları donuktu.D)

“Frankfurt Seyahatnamesi” adlı eser
aşağıdakilerden hangisine aittir?

18.

Şevket RadoA)
Hüseyin Cahit YalçınB)
Ahmet RasimC)
Ahmet HaşimD)

Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden meydana
gelen ------- yazıları; bir düşünceyi açıklayan,
geliştiren metin türlerindendir. Okurların ilgisini
çeken günlük olayları konu edinir. Senli benli bir
anlatım yolu vardır. Okuyucuya verilmek istenen
bilgi ve düşünceler kısa yoldan; derli toplu; yeri
geldikçe konuyla ilgili fıkra, halk deyimi, atasözü,
vecizeler kullanılarak verilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

açık oturumA)
sohbetB)
söylevC)
makaleD)

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

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

20.

I.A)
II.B)
III.C)
IV.D)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge
eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım
bozukluğu vardır?

1.

Sanatçı bu konuda pek çok örnek vermiş,
bunları tartışmıştık.

A)

Küçük bir kasabada yaşamak isterdim.B)
Arkadaşını çok sever, ona her zaman
güvenir.

C)

Hava ısınınca leylekler gelmeye başladı.D)

Vedat Türkali’nin 27 Mayıs 1960’tan önce
devrimi hazırlayan olayları ve toplumdaki
çalkantıları anlattığı eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Kayıp RomanlarA)
GüvenB)
Bir Gün Tek BaşınaC)
Mavi KaranlıkD)

Sanat yaşamına şiirle başladı. Sahne ve radyo
oyunları yazdı. Psikolojik baskı altında kalan
insanları, aile ve birey ilişkisi içinde, yalın bir dille
anlattı. "Evcilik Oyunu, Çatıdaki Çatlak, Kendini
Yazan Şarkı, Hadi Gidelim" eserlerinden
bazılarıdır.

Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Nezihe ArazA)
Adalet AğaoğluB)
Orhan AsenaC)
Dinçer SümerD)

Abbas Sayar’ın “Sereserpe” adlı eseri
aşağıdaki edebî türlerden hangisine
örnektir?

4.

RomanA)
HikâyeB)
AnıC)
ŞiirD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

5.

Arabada bir saniye değil, bir dakika
beklemem.

A)

Okuldan çıkınca hemen kütüphaneye gitti.B)
Üç yıldan beri operaya gitmiyorum.C)
Bahçedeki çimler çok güzel görünüyordu.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

6.

Bu ayakkabıyı pek beğenmedim.A)
Yazar insanları sevdi, hoşgörüyle bağlandı.B)
Arabanızı evimin önüne park etmeyiniz.C)
Kedim balkondaki koltukta saatlerce uyudu.D)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Zoraki
Diplomat” adlı eseri aşağıdaki edebî
türlerden hangisine örnektir?

7.

RomanA)
SeyahatnameB)
AnıC)
HikâyeD)

Aşağıdakilerden hangisi Dinçer Sümer’in
eserlerinden biridir?

8.

Rumuz GoncagülA)
Yollar TükendiB)
İçerdekilerC)
Kâtip ÇıkmazıD)

“Hamlet, Othello, Hırçın Kız” adlı eserler
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? 

9.

MoliereA)
RacineB)
ShakespeareC)
CorneilleD)

Aşağıdakilerden hangisi Neyzen Tevfik’in
eleştiri yazılarından biridir?

10.

TakipA)
HiçB)
Destursuz Bağa GirenlerC)
On Şair On ŞiirD)

Memet Fuat aşağıdaki eleştiri kuramlarından
hangisini benimsemiştir?

11.

Öznel/İzlenimci eleştiriA)
Bilimsel eleştiriB)
Akademik eleştiriC)
Marksist eleştiriD)
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A
“Ustalarla Konuşmalar” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

12.

Yaşar KemalA)
Nurullah BerkB)
Yaşar Nabi NayırC)
Kemal TahirD)

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

13.

Nurullah BerkA)
Hikmet Feridun EsB)
Mustafa BaydarC)
Yaşar KemalD)

Bir kimsenin kendi eleştirisini yazarken ortaya
koyduğu esere ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

tenkitA)
bilimselB)
empresyonistC)
otokritikD)

“Tahrib-i Harabat” adlı eleştiri yazısı
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

15.

Namık KemalA)
Ziya PaşaB)
Cenap ŞahabettinC)
Ahmet RasimD)

“Bugün de Diyorlar ki” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

16.

Tevfik ÇavdarA)
Ziya PaşaB)
Hikmet Feridun EsC)
Memet FuatD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin
yazımı yanlıştır?

17.

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

Hüseyin Contürk aşağıdaki eleştiri
kuramlarından hangisini benimsemiştir?

18.

Bilimsel eleştiriA)
Toplum bilimsel eleştiriB)
Akademik eleştiriC)
Yeni eleştiriD)

I. Görüşme yapılacak kişi belirlenir.
II. Görüşmeye giderken giyim, kuşama özen 

gösterilir.
III. Görüşmeye zamanında gidilir.

Mülakat ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

19.

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

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

20.

RomanA)
HikâyeB)
Anı C)
Manzum nesirD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 A
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın sonuç
cümlesi olabilir?

1.

Sait Faik, İstanbul’un daha çok kenar
mahallelerini ve adalarını bunun için
anlatmıştır.

A)

Gözlem yeteneği güçlü olan yazarlar konu
sıkıntısı çekmezler.

B)

Her eser yazarından okuyucuya bir
mektuptur.

C)

Türk şiirinde kullanılmış bir çok ölçü vardır.D)

Deve derisinden veya mukavvadan kesilip
boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde
üzerine arkadan ışık vererek yansıtma
yoluyla oynatmaya dayalı gösteri oyununa ne
ad verilir?

2.

Orta OyunuA)
MeddahB)
KaragözC)
KomediD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yapılmıştır?

3.

Yaptığı iyiliklerin karşılığını bir gün alacağını
biliyordu.

A)

Her gün düzenli spor yapardı.B)
Aldığı hediyelerin her biri çok güzeldi.C)
Çok sessiz biriydi çevresindekilerle arasıra
konuşurdu.

D)

I. Türk tiyatrosunda nicelik ve nitelik açısından 
bir durgunluk yaşamıştır.

II. Bu dönem yazarları bireysel konuları 
işlemişlerdir.

III. Tiyatro üzerinde bilimsel çalışmalar
yapılmıştır.

1980 sonrası Türk tiyatrosuyla ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

4.

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

1950 sonrası Türk tiyatrosu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Yeni biçimler denenmiştir.A)
Türk tiyatrosunun en parlak dönemidir.B)
Tiyatro yazarlarının sayısında artış olmuştur.C)
Başta sosyal ve siyasal konular olmak üzere
farklı konular ele alınmıştır.

D)

“At ölür() meydan kalır() yiğit ölür() şan kalır()”

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

6.

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

Dünya edebiyatında polisiye kurguyla yazılan
ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Banyodaki CesetA)
KokuB)
Sherlock HolmesC)
Morg Sokağı CinayetiD)
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A
Modern tiyatro türlerinden biri olan “Trajedi”
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

8.

Acıklı konular işlenir.A)
Kahramanları sıradan kişilerdir.B)
Üç birlik kuralına uyar.C)
Kaba ve çirkin sözler kullanılmaz.D)

Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Atay’ın
eserlerinden biri değildir?

9.

Kurbağanın SerenadıA)
Korkuyu BeklerkenB)
Oyunlarla YaşayanlarC)
TutunamayanlarD)

 Geriye dönüş, bilinç akışı, iç konuşma, iç
diyalog teknikleri kullanılır.

 Neden – sonuç ilişkisi yoktur.
 İç içe geçmiş zaman olaylar vardır.

Yukarıda özellikleri verilen Cumhuriyet
Dönemi yazarlarının roman anlayışı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarA)
Postmodernizmi esas alan sanatçılarB)
Modernizmi esas alan sanatçılarC)
Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren
sanatçılar

D)

I. 8. yy.’da kaleme alınmıştır.
II. Nutuk türünde yazılmış bir eserdir.
III. Kitabenin üç yüzü Göktürk Alfabesiyle bir

yüzü Çince yazılmıştır.
IV. Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk adına

yazılmıştır.

Göktürk Yazıtları ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

11.

I ve IIIA)
II ve IIIB)
I, II ve IIIC)
I, II ve IVD)

Herhangi bir dinleyici topluluğa bir
düşünceyi aşılamak, topluluğu coşturmak ve
bir amaç doğrultusunda yönlendirmek için
coşkulu ve edebî bir dille yapılan
konuşmalara ne ad verilir?

12.

Söylev A)
PanelB)
ForumC)
MünazaraD)

Bilim insanlarının bilimsel toplantılarda
yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?

13.

Siyasi söylevA)
Akademik söylevB)
Törensel söylevC)
Hukukî söylevD)

Bilgilendirmek ve öğretmek amacıyla
genellikle eğitici ve öğretici metinlerde
kullanılan anlatım biçimine ne ad verilir?

14.

Tartışmacı anlatımA)
Öyküleyici anlatımB)
Betimleyici anlatımC)
Açıklayıcı anlatımD)
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A
Öğrencinin başarılı olmasında azim ve
çalışmanın en etkili faktör olduğunu
düşünenlerdenim. Bazıları zekâ daha etkilidir
dese de durum asla böyle değildir. Zekâ
kullanılmadıktan sonra ne kadar önemli olabilir ki.
Son model bir arabanız olduğunu düşünün. Her
şeyi dört dörtlük olsun. Siz bu arabaya yakıt
koymadıktan sonra bir adım ileri gitmesi mümkün
değildir. İşte çalışmak ve azim de yakıt gibidir.
Bunlar olmadığı, zaman zekâ ne kadar olursa
olsun, hiçbir faydası olmaz.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

15.

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

Bir yerde sabit cıvata gibi dönüp duranların ne
kendilerine faydaları vardır ne de
çevresindekilerine. Oysa dünyaya bakalım; her
şey değişir, durmadan yol alır. Su, buhar olur
yağmura dönüşür; tohum, baş verir çiçeğe
dönüşür; civciv, pek cılız doğar, kocaman bir
horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu
doğanın bir parçası olan insan neden dursun?

Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme
yollarından hangisi ağır basmaktadır?

16.

ÖrneklendirmeA)
Tanık göstermeB)
BenzetmeC)
KarşılaştırmaD)

Deneme, büyük savlar içermez. Daha çok
duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır.
Denemede yazar kendi birikimini, içinden
gelenleri özgürce aktarır. Bu nedenle Nurullah
Ataç deneme için: “Deneme benin ülkesidir.” der.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basar?

17.

BenzetmeA)
Tanık göstermeB)
KarşılaştırmaC)
ÖrneklendirmeD)

Âdem ile büyük oğlu elektrik ustası Yusuf
ellerindeki birer lahmacunun son lokmalarını
merdivenleri çıkarken çiğneyip yuttular. Bu
sebepten merdiven başına vardıkları zaman biraz
nefesleri kesilir gibi oldu. O tıkanıklıkla ikisi
birden Osman Efendi’nin tepesine dikildiler ve
ihale saatini sordular. Osman Efendi üstten
alarak “Bekleyin şurada.” dedi.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

18.

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

Aşağıdakilerden hangisi betimleyici
anlatımın özelliklerinden biri değildir?

19.

Varlıkların niteleyici özelliklerini kelimelerle
resmetmesi

A)

Sıfatların sıkça kullanılmasıB)
Görselliğin ön planda olmasıC)
Birbirine karşıt düşüncelerin savunulmasıD)

Herhangi bir konu üzerinde, yazarın kesin
yargılara varmadan görüş ve düşüncelerini
samimi bir üslupla serbestçe kaleme aldığı
birkaç sayfayı geçmeyen yazılara ne ad
verilir?

20.

EleştiriA)
NutukB)
DenemeC)
MakaleD)
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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. 


