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2. OTURUM Pazar



BİYOLOJİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi vücuda alındıktan
sonra lipitler tarafından çözünen
vitaminlerden biri değildir?

1.

B A)
D B)
EC)
K D)

Aşağıdakilerden hangisi tek hücreli ökaryot
canlılardan biridir?

2.

KurbağaA)
AmipB)
PapatyaC)
AmipD)

Aşağıdakilerden hangisi depo edilen
hayvansal polisakkaritlerden biridir?

3.

SelülozA)
GlikojenB)
NişastaC)
KitinD)

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

4.

Dehidrasyon senteziA)
KohezyonB)
HomeostaziC)
EsterleşmeD)

Aşağıdakilerden hangisinde bir asit ve bir
bazın tepkimeye girmesiyle meydana çıkan
bileşikler birlikte verilmiştir?

5.

Tuz ve suA)
Su ve bazB)
Tuz ve asitC)
Baz ve proteinD)

Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin yapı
taşlarıdır?

6.

PolipeptitlerA)
TrigliseritlerB)
AminoasitlerC)
TriozlarD)

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

7.

HomeostaziA)
EnzimB)
KohezyonC)
Öz ısıD)

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

8.

AminoasitA)
PolipeptitB)
DNAC)
RNAD)

Aşağıdakilerden hangisi canlıların soylarını
devam ettirmesi için gereken
zorunluluklardan biridir?

9.

BüyümeA)
BeslenmeB)
ÜremeC)
GelişmeD)

Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen
vitaminler arasında vücutta depo edilebilen
tek vitamindir?

10.

B12A)
B6B)
B1C)
CD)
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A
Aşağıdakilerden hangisinde bir hayvansal ve
bir bitkisel polisakkarit sırasıyla birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

11.

Glikojen-NişastaA)
Kitin-SelülozB)
Glikojen-KitinC)
Nişasta-KitinD)

Bileşik enzimlerdeki organik yardımcı kısma
ne ad verilir?

12.

ApoenzimA)
KofaktörB)
HoloenzimC)
KoenzimD)

Aşağıdakilerden hangisi heksoz
şekerlerinden biri değildir?

13.

FruktozA)
GalaktozB)
RibozC)
GlikozD)

Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın yapısında
bulunan şekerdir?

14.

GalaktozA)
GlikozB)
DeoksiribozC)
SükrozD)

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

15.

UyumA)
HareketB)
BeslenmeC)
ÜremeD)

İki aminoasitin birleşmesi ile oluşan yapıya
ne ad verilir?

16.

LipitA)
DipeptitB)
ProteinC)
PolipeptitD)

Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinde
görev alan organeldir?

17.

Ribozom A)
MitokondriB)
LizozomC)
KloroplastD)

Aşağıdakilerden hangisi küçük moleküllerin
hücre zarından  pasif taşınması yollarından
biridir?

18.

Ekzositoz A)
PinositozB)
Difüzyon C)
FagositozD)

Mitokondrinin kıvrımlı iç zarına ne ad verilir?19.

StromaA)
Krista B)
GranumC)
MatriksD)

Aşağıdakilerden hangisi tek zarlı
organellerden biridir?

20.

KloroplastA)
KofulB)
LökoplastC)
MitokondriD)
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BİYOLOJİ 2 A
I. Stres
II. Yorgunluk
III. Heyecan

Yukarıdakilerden hangileri uçuk oluşumunu
tetikler?

1.

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

Aşağıdakilerden hangisi bir prokaryottur?2.

MantarA)
BitkiB)
BakteriC)
HayvanD)

Aşağıdakilerden hangisi omurgasız
hayvanlar arasında yer almaz?

3.

SolucanlarA)
SölenterlerB)
YumuşakçalarC)
İki yaşamlılarD)

Bitkiler glikozun fazlasını aşağıdakilerden
hangisi şeklinde depo eder?

4.

GlikojenA)
FuruktozB)
NişastaC)
KitinD)

Türden aleme doğru gidildikçe türler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

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

Hayvanlar âlemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Çok hücreli canlılardır.A)
Omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki
şubeye ayrılır.

B)

En az tür içeren âlemdir.C)
Ökaryot hücre yapısına sahiptir.D)

Oksijenli solunum yapan bakterilerde hücre
zarının hücre içine kıvrım yapmasıyla
oluşmuş yapılara ne ad verilir?

7.

PlazmitA)
MezozomB)
PilusC)
StigmaD)

Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçaları
oluşturan canlılardan biri değildir?

8.

KaridesA)
MidyeB)
AhtapotC)
SalyangozD)

Bakterilerde hücre DNA’sından bağımsız
olarak bulunan küçük ve halkasal DNA
parçacıklarına ne ad verilir?

9.

RNAA)
PlazmitB)
KapsülC)
PilusD)

Protisler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

10.

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

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-A

4 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
İnsanda plasmodium parazitinin neden
olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

11.

SıtmaA)
VebaB)
GastritC)
VeremD)

Toprak, hava ve sudaki kirleticilerin
giderilmesinde mikroorganizmaların
kullanılmasına ne ad verilir?

12.

SterilizasyonA)
BiyoremediasyonB)
SanitasyonC)
DezenfeksiyonD)

Homolog organ örnekleri aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

13.

Balina yüzgeci - yarasa kanadıA)
İnsan kolu - balina yüzgeciB)
İnsan kolu - kaz ayağıC)
İnsan kolu - yarasa kanadıD)

Aşağıdakilerden hangisi yüzücü
sölenterlerden biridir?

14.

Deniz şakayığıA)
HidralarB)
Deniz mercanlarıC)
Deniz anasıD)

Aşağıdakilerden hangisi yakamoz olayının
etmenidir?

15.

AlgA)
BakteriB)
MantarC)
SivrisinekD)

Aşağıdakilerden hangisi benzer ailelerin
birleşmesiyle oluşan filogenetik grubu ifade
eder?

16.

CinsA)
TürB)
AileC)
TakımD)

Biyoremediasyon sürecinde kullanılan canlı
grubu aşağıdakilerden hangisidir? 

17.

BitkilerA)
SölenterlerB)
MikroorganizmalarC)
Eklem bacaklılarD)

Aşağıdakilerden hangisi tür özellikleri
arasında yer almaz?

18.

Omurgalı olmakA)
Kısır olmamakB)
Yapı ve görev bakımından benzer özelliklere
sahip olmak

C)

Ortak atadan gelmekD)

Ekmek mayası aşağıdaki canlı gruplarının
hangisinde yer alır?

19.

ProtistaA)
MantarlarB)
ArkelerC)
BakterilerD)

Canlıların benzer ve ortak özellikleri ile
akrabalık özelliklerine göre gruplandırılması
işlemine ne ad verilir?

20.

TaksonomiA)
ProtistaB)
AmprikC)
SistematikD)
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MATEMATİK 1 A
n+1 tane farklı önermenin birbirine göre 16
farklı doğruluk durumu olduğuna göre, n
kaçtır?

1.

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

 bileşik önermesinin en sade
hâli aşağıdakilerden hangisidir?

2.

0A)
1B)
p C)

D)

 bileşik önermesinin en sade hâli
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

0A)
1B)

C)

q D)

Kendisi hariç alt kümelerinin sayısı 255 olan
bir kümenin eleman sayısı kaçtır?

4.

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

İngilizce, Matematik ve Türkçe derslerinin en
az birinden geçen öğrencilerin bulunduğu 38
kişilik bir sınıfta 4 öğrenci üç dersten de
geçmiştir. İngilizce dersinden geçen 18,
Matematik dersinden geçen 20 ve Türkçe
dersinden geçen 25 öğrenci olduğuna göre,
yalnız iki dersten geçen öğrenci sayısı
kaçtır?

5.

17A)
19B)
21C)
23D)

kümeleri veriliyor.

Buna göre, kümesi

aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A)

B)

C)

D)

 kümesinin

eleman sayısı kaçtır?

7.

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

olduğuna göre kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A)

B)

C)

D)

(2x1,5) = (7,112y) olduğuna göre, x+y
kaçtır?

9.

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

A={1,2,a,b} ve B={1,a,c,d} olduğuna göre,
s(AUB) kaçtır?

10.

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

A bir küme olmak üzere aşağıdakilerden
hangisi kartezyen çarpım kümesinin
eleman sayısı olabilir? 

11.

9A)
10B)
12C)
14D)
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A
{x│1≤x<5}  kümesinin belirttiği aralık
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

[1,5]A)
(1,5)B)
(1,5]C)
[1,5)D)

işleminin sonucu kaçtır?

13.

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

 eşitsizliğini sağlayan x tam
sayılarının toplamı kaçtır?

14.

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

Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel
sayıdır?

15.

2 A)

B)

C)

D)

 denkleminin çözüm
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)

işleminin sonucu kaçtır?17.

16A)
8B)
4C)
2D)

 denklem sistemini sağlayan

(x,y) ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

18.

A)

B)

C)

D)

5 basamaklı 3x5x6 sayısı 12 ile tam
bölünebildiğine göre, x kaçtır?

19.

1A)
2B)
5C)
8D)

60 litre su ve 36 litre yağ hiç artmayacak ve
birbirine karışmayacak şekilde eşit hacimli
kavanozlara doldurulacaktır.

Buna göre, en az kaç kavanoz gerekir?

20.

12A)
8B)
5C)
3D)
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MATEMATİK 3 A
2 özdeş kırmızı renkli kutu ile 5 özdeş mavi
renkli kutu, aynı renkli kutular birbirinden
ayrılmamak üzere, en fazla kaç farklı şekilde
yan yana sıralanabilir?

1.

240A)
480B)
720C)
5040D)

OYUNCAK kelimesinin harfleri en çok bir kez
kullanılarak bu harflerle anlamlı ya da
anlamsız 3 harfli en fazla kaç kelime
yazılabilir?

2.

210A)
250B)
280C)
320D)

 kümesinin elemanları
kullanılarak 400 ile 600 arasında kaç farklı çift
doğal sayı yazılabilir?

3.

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

 ifadesinin açılımı aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

A)

B)

C)

D)

8 doktor, 10 hemşirenin bulunduğu bir
hastaneden içinde en az 3 doktor bulunan 4
kişilik sağlık ekibi kaç farklı şekilde
seçilebilir?

5.

580A)
600B)
620C)
630D)

Bir kutuda bulunan 24 özdeş toptan 12'si sarı,
8’i yeşil ve 4’ü beyazdır. Bu kutudan rastgele
alınan bir topun sarı  veya yeşil olma olasılığı
kaçtır?

6.

A)

B)

C)

D)

 işleminin sonucu kaçtır?
7.

172A)
180B)
196C)
210D)

 g(2) değeri kaçtır?

8.

4A)
5B)
7C)
9D)
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A

veriliyor. 

Buna göre,  değeri kaçtır?

9.

A)

B)

13C)
15D)

olduğuna göre, değeri kaçtır?

10.

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

Tanım kümesi  olan f fonksiyonu
yukarıda verilmiştir.

Buna göre,  değeri kaçtır?

11.

5A)
7B)
8C)
10D)

 fonksiyonu
sabit fonksiyon olduğuna göre, a sayısı
kaçtır?

12.

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

olduğuna göre,  değeri kaçtır?

13.

2A)
6B)
9C)
12D)

olduğuna göre  değeri kaçtır?

14.

340A)
360B)
420C)
490D)

 rasyonel ifadesinin en

sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

15.

A)

B)

C)

D)
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A
 polinomunun (x1)

ile bölümünden kalan kaçtır?

16.

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

Aşağıdakilerden hangisi 
polinomunun çarpanlarından biridir?

17.

A)

B)

C)

D)

 polinomunun
derecesi kaçtır?

18.

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

olduğuna göre,  aşağıdakilerden
hangisir?

19.

A)

B)

C)

D)

polinomları veriliyor.

 olduğuna göre, 
toplamı kaçtır?

20.

2A)
4B)
5C)
7D)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0102-A

10 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ BİYOLOJİ 3 A
Nükleik asitlerin diğer adı aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

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

Bir cismin ya da sistemin hareketinden
dolayı sahip olduğu enerjiye ne ad verilir?

2.

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

İnsanları insan yapan, genetik bilgileri
kodlayan maddeler aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

ÇözeltilerA)
AsitlerB)
BazlarC)
KarışımlarD)

Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin hızını
etkileyen faktörlerden biri değildir?

4.

Nem oranıA)
SıcaklıkB)
Klorofil miktarıC)
Işığın dalga boyuD)

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

5.

FosforilasyonA)
FotolizB)
FotonC)
PigmentD)

Nükleotitler, kaç karbonlu şekerlerden
meydana gelir?

6.

İkiA)
ÜçB)
DörtC)
BeşD)

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

7.

FarmakolojiA)
BiyoteknolojiB)
EkolojiC)
NanoteknolojiD)

Bazı prokaryot canlılar tarafından inorganik
maddelerin oksidasyonu sonucu açığa çıkan
kimyasal enerji ile inorganik maddelerden
organik madde sentezine ne ad verilir?

8.

KemosentezA)
FosforilasyonB)
FermantasyonC)
TranskripsiyonD)

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

9.

GenA)
KarakterB)
AlelC)
KlonD)

Genleri oluşturan yapı birimleri
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

DisakkaritlerA)
NükleotitlerB)
PolisakkaritlerC)
MonosakkaritlerD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi fermentasyonun
sahip olduğu işlevlerden biri değildir?

11.

Bağışıklığı güçlendirmeA)
Besinleri korumaB)
Zararlı mikroorganizmaları öldürmeC)
Üretilen gıdaların besin değerini düşürmeD)

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

12.

İnterferonA)
PoliploidiB)
PlazmitC)
RekombinantD)

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

13.

HA)
KB)
NC)
CD)

Aşağıdakilerden hangisi model organizma
seçiminde göz önünde bulundurulan
faktörlerden biri değildir?

14.

Laboratuvar ortamında yetiştirilebilmeA)
Deneysel uygulamalar için elverişli olmaB)
Uzun yaşam döngüsüne sahip olmaC)
Genom haritasının çıkarılmış olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından
kullanılan fotosentetik ürünlerden biri
değildir?

15.

PamukA)
Doğal bitkisel liflerB)
SelülozC)
PolyesterD)

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

16.

KloroplastA)
FotonB)
StromaC)
KarotenoitD)

DNA'nın bir ipliğinin üzerindeki kodonlara
uygun olarak mRNA sentezlemesine ne ad
verilir?

17.

ReplikasyonA)
TranslasyonB)
TranskripsiyonC)
AbsorpsiyonD)

Aşağıdakilerden hangisi DNA üzerinde
bulunan genlerin ürünlerinden biri değildir?

18.

YağA)
mRNAB)
ProteinC)
rRNAD)

Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon
sonucu üretilen gıda maddelerinden biri
değildir?

19.

EkmekA)
SirkeB)
HelvaC)
YoğurtD)

ATP'den bir fosfat grubu koparılarak ADP
elde edilmesi aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

20.

Ekzergonik tepkimeyeA)
DefosforilasyonaB)
FosforilasyonaC)
Biyosentez tepkimeyeD)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 4 A
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde temel
dokuyu oluşturan hücre türlerinden biri
değildir?

1.

ParankimaA)
SklerenkimaB)
KsilemC)
KollenkimaD)

Aşağıdakilerden hangisi bileşik meyvelerden
biridir?

2.

ErikA)
KayısıB)
LimonC)
AnanasD)

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

3.

YaprakA)
DokuB)
OrganC)
GövdeD)

Bitkilerde toprak üstü organ sistemine ne ad
verilir?

4.

Yaprak sistemiA)
Kök sistemiB)
Sürgün sistemi C)
Çicek sistemiD)

Bitkilerde organik ve inorganik maddelerin
taşınmasını gerçekleştiren doku
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

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

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

6.

ToprakA)
MineralB)
SuC)
SıcaklıkD)

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

7.

EtilenA)
GiberelinB)
SitokininC)
OksinD)

Aşağıdakilerden hangisi küme meyvelerden
(agregat) biri değildir?

8.

ÇilekA)
BöğürtlenB)
DutC)
ÜzümD)

Aşağıdakilerden hangisi tek evcikli (monoik)
yapıya sahip olan bitkilerden biri değildir?

9.

ŞeftaliA)
MısırB)
KarpuzC)
MeşeD)

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

10.

KarbonA)
ÇinkoB)
KükürtC)
AzotD)
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A
Bitkilerin mevsimleri ve üreme döneminin
yaklaştığını saptamak için sıklıkla
kullandıkları çevresel uyarılara ne ad verilir?

11.

GiberellinA)
İnternodyumB)
GravitropizmaC)
FotoperiyotD)

Akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin gündüz
kapanmasına, karanlıkta da açılmasına sebep
olan aşağıdakilerden hangisidir?

12.

MikorizaA)
SismonastiB)
FotonastiC)
TermonastiD)

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

13.

TurpA)
MarulB)
HavuçC)
KerevizD)

Bitkinin büyüyen ve uzayan kısımlarında
gerçekleşen, uyaranın yönüne bağlı durum
değiştirme hareketine ne ad verilir?

14.

TropizmaA)
KambiyumB)
NastiC)
NodyumD)

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde toprak
üstü sistemde yer alan unsurlardan biri
değildir?

15.

YaprakA)
Sürgün ucuB)
ÇiçekC)
KökD)

Bitkilerde keşfedilen ilk hormon
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

OksinA)
EtilenB)
SitokininC)
GiberelinD)

Canlılarda aynı türe ait bireylerde
gözlemlenen karakteristik farklılıklara ne ad
verilir?

17.

AdaptasyonA)
HidratasyonB)
VaryasyonC)
HidrasyonD)

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

18.

MutajenlerA)
PestisitlerB)
HalojenlerC)
HerbisitlerD)

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan
etkileşimi inceleyen bilim dalına ne ad
verilir?

19.

BiyolojiA)
EkolojiB)
AntropolojiC)
PatolojiD)

Kalıtsal varyasyonlara yol açan çevresel
etmenlerden dolayı DNA'nın nükleotit
dizisinde meydana gelen değişimlere ne ad
verilir?

20.

MutasyonA)
MigrasyonB)
ModifikasyonC)
AdaptasyonD)
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SEÇMELİ FİZİK 2 A

Yukarıdaki iki yükün A noktasında
oluşturdukları elektrik alanın sıfır olması için
q2 yükünün değeri aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır? 

1.

A)

B)

C)

D)

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

2.

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

Üç farklı yük bir doğru boyunca şekildeki
gibi yerleşmiştir. q2 yükü üzerine etki eden
elektriksel kuvvetin sıfır olması için  q3
yükünün değeri aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?

3.

A)

B)

C)

D)

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

4.

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

8q yüküne sahip noktasal bir yükün
kendisinden 2r uzaklıkta oluşturacağı elektrik
alanın büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

2kq/r, yükten dışarı doğruA)
2kq/r2, yükten dışarı doğruB)
2kq/r2, yüke doğruC)
4kq/r, yükten dışarı doğruD)
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A
Maksimum çıkış voltajı 360 V olan bir
alternatif akım üreteci, direnci 60 ohm olan
bir devreye frekansı 50 Hz olan alternatif
akım vermektedir. Devreden geçen alternatif
akımın ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A)

B)

C)

D)

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

7.

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

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

8.

A)

B)

C)

D)

Yüzey alanı 20 cm2 olan bir çerçeve, şiddeti
20 Wb/m2 olan manyetik alana dik
durumdayken 0,2 saniye içinde alana paralel
hale getiriliyor. Çerçevede oluşan emk kaç
V’tur?

9.

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

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

10.

–18 x 104A)
0B)
18 x 104C)
36 x 104D)

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

11.

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

Bir elektron, şekildeki gibi sayfa
düzleminden içeriye doğru yönelmiş 0,2 T
büyüklüğünde düzgün bir manyetik alanın ve
100 N/C’luk düzgün bir elektrik alanın birlikte
bulunduğu bir ortama giriyor. Elektron,
plakalar arasından sapmadan ilerlediğine
göre hızı kaç m/s’dir?

12.

A)

20 B)
500C)
1000D)

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

13.

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

4 C’luk noktasal bir yükten 40 cm
uzaklıktaki bir noktaya, 2 C’luk bir yükü
sonsuzdan getirmek için yapılması gereken
iş kaç J’dür? (1C = 10–6 C)

14.

0,18A)
0,225B)
18C)
22,5D)

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

15.

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

Şekildeki yükler sisteminde q1 yüküne etki
eden bileşke kuvvet kaç N’dur? 

16.

26,42A)
48,86B)
86,83C)
112,40D)
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A
2 A’lik akım taşıyan 30 cm uzunluğundaki bir
tel, 5 T’lık   düzgün bir   manyetik alanda, alan
ile 30° lik açı yapacak şekilde durmaktadır.
Manyetik   alan tarafından tele etkiyen
kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur? (sin30° = 0,5;
cos30° = 0,86)

17.

150A)
30B)
7,5C)
1,5D)

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

18.

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

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

19.

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

Şekildeki dikdörtgenin iki çapraz köşesinde
q1 ve q2 yükleri bulunmaktadır. Dikdörtgenin
tam orta noktası olan C noktasından köşedeki
A noktasına 2x10–6 C’luk bir yükü götürmek
için yapılacak iş kaç J’dür? 

20.

0,198A)
0,396B)
1,098C)
2,196D)
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SEÇMELİ İŞLETME 2 A
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir
mamulün kalitesini oluşturan ve kalitesini
doğrudan etkileyen faktörlerden biridir?

1.

Örgütsel yönetim A)
Stok fazlalığıB)
Ham maddeC)
İşletmenin fon artışıD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin personel
bulmada kullandığı işletme dışı kaynaklardan
biri değildir?

2.

İş ve işçi bulma kurumuA)
İşletmede çalışan başarılı personelB)
Danışmanlık firmalarıC)
Mesleki kuruluşlarD)

Ahilik felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

3.

Müşteri istekleri göz önünde tutulur.A)
Ürünler belli standarda bağlanmadan üretilir.B)
İsraf desteklenir.C)
Mal ve hizmet üretiminde hata kabullenilir.D)

İşletme çalışanlarının bireysel başarılarını ve
belirli bir zaman süresindeki davranışlarını
değerlendiren ve ölçen sürece ne ad verilir?

4.

Araştırma-geliştirmeA)
Performans değerlendirmeB)
Kalite kontrolüC)
Tedarik zinciriD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem
vermelerinin temel nedenlerinden biri
değildir?

5.

Sosyal nedenlerA)
Pazarla ilgili nedenlerB)
Hukukla ilgi nedenlerC)
Örgütsel nedenlerD)

Belirli bir amaca ulaşmak için konu ya da
düşünce çerçevesinde oluşturulan
planlanmış ve düzenlenmiş satış çabasına ne
ad verilir?

6.

ViralA)
KampanyaB)
PrimC)
Halkla ilişkilerD)

Personele genellikle konferanslar, seminerler
kurslar yöntemi ile verilen, öğrenmenin
belirli bir disiplin altında gerçekleştiği ve
teorik bilgileri öğrenmenin daha kolay
olduğu hizmet içi eğitim şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

İş görüşmesiA)
İş performansıB)
İş başı eğitimC)
İş dışı eğitimD)

İşletmelerde yeni mamul ve üretim
süreçlerinin ortaya çıkmasına yönelik
sistemli ve yaratıcı çalışmalar topluluğuna ne
ad verilir?

8.

İş başı eğitimA)
OryantasyonB)
Araştırma-geliştirmeC)
Performans değerlemeD)

İşletmenin ihtiyacı olan insan kaynağının
sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile
ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme,
yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini
içeren disipline ne ad verilir?

9.

İnsan kaynakları yönetimiA)
Sistem yönetimiB)
Pazarlama yönetimiC)
Finansman yönetimiD)

Aşağıdakilerden hangisi üretimde yetersiz
stok bulunması sonucunda ortaya çıkan
durumlardan biridir?

10.

Stok giderleri artar.A)
İşletmenin verimliliği artar.B)
Üretimin aksaması ortaya çıkar.C)
Stok riskleri ortaya çıkar.D)

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm
yöntemi ile atık maddelerin
değerlendirilmesinin yararlarından biri
değildir?

11.

İşletmeye ekonomik anlamda getiri
sağlaması

A)

Küreselleşmeyi sağlamasıB)
Çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına
yardımcı olması

C)

Çevre kirlenmesinin kontrolünü sağlamasıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Çevre Kanunu
çerçevesinde hazırlanan yönetmeliklerden
biri değildir?

12.

Nüfus kontrolüA)
Hava kalitesinin korunmasıB)
Gürültü kontrolüC)
Su kirliliği kontrolüD)

Toplumun istediği ve ihtiyaç duyduğu mal ve
hizmetleri kaliteli bir şekilde üreterek
işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve
yatırımcılara karşı sorumluluklarını yerine
getirecek bir fiyattan sunması işletmenin
hangi sorumluluğunu ifade eder?

13.

Hukuksal sorumluluğuA)
Çalışanlarına karşı sorumluluğuB)
Ekonomik sorumluluğuC)
Gönüllü sorumluluğuD)

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

14.

Ek ücretA)
Asıl ücretB)
Manevi tazminatC)
Kıdem tazminatıD)

Atık maddelerin yeniden değerlendirilmesine
ne ad verilir?

15.

Geri dönüşümA)
DeğerlemeB)
İsrafC)
TanzimD)

Aşağıdakilerden hangisi standartlaşmanın
tüketiciye sağladığı yaralardan biri değildir?

16.

Alıcıların fiyat ve kalite yönünden
aldanmalarını önlemesi

A)

Tüketicinin can ve mal güvenliğini korumasıB)
Ucuzluğu sağlamasıC)
Markalaşmayı önlemesiD)

Türkiye’de tüketicinin korunmasına yönelik
düzenleme ilk kez hangi anayasada yer
almıştır?

17.

1982A)
1961B)
1924C)
1921D)

Ekonominin gereklerine ve kamu yararına
uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği
ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı,
eğitici, zararı tazmin edici, çevresel
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri
alan ve tüketicilerin kendilerini koruyucu
girişimlerini özendiren ve bu konudaki
politikaların oluşturulmasında gönüllü
örgütleri teşvik etmeye ilişkin hususları
düzenlemeyi amaçlayan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Bilgi Edinme KanunuA)
Bankacılık KanunuB)
Türk Borçlar KanunuC)
Tüketicinin Korunması KanunuD)

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir doğal
kaynaklardan biri değildir?

19.

Jeotermal enerjiA)
UranyumB)
Güneş enerjisiC)
Tarımsal topraklarD)

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

20.

Kıdem tazminatıA)
Asıl ücretB)
Teşvik primiC)
İhbar ücretiD)
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SEÇMELİ MATEMATİK 3 A

işleminin sonucu kaçtır?

1.

4A)
12B)
30C)
48D)

log26 – log23  log24 işleminin sonucu kaçtır?2.

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

işleminin sonucu kaçtır?

3.

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

Maksimum genliği 160 mm olarak ölçülen bir
depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü
(d) yaklaşık kaçtır?
(log 4  0,602, 1mm  103 mikron,  R  log d)

4.

3,7080A)
4,0420B)
4,8060C)
5,2040D)

f(1) – f(0) işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

A)

B)

C)

D)

dizisi sabit dizi olduğuna göre, x  y değeri
kaçtır?

6.

–2A)
2B)
4C)
6D)
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A
19 terimli bir dizinin 4. terimi 13 ve 16. terimi
49’dur. 

Bu aritmetik dizinin 8. ve 12. terimlerinin
toplamı kaçtır?

7.

58A)
62B)
66C)
70D)

Pozitif terimli bir geometrik dizide

ortak çarpanı kaçtır?

8.

4A)
9B)
12C)
16D)

Bir altıgende iç açılar bir aritmetik dizinin ardışık
terimleridir. 

Bu altıgenin en küçük iç açısı 80° olduğuna
göre, en büyük iç açısının ölçüsü kaç
derecedir?

9.

160A)
168B)
176C)
184D)

İlk terimi a1  5 ve ortak farkı d  6 olan bir
aritmetik dizinin genel terimi aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

5n – 3A)
5n  1B)
6n – 1 C)
6n  6D)

11.

A)

B)

C)

D)

sin15° ifadesinin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

A)

B)

C)

D)
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A
2200° nin esas ölçüsü kaç derecedir?13.

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

14.

kA)
2kB)
3kC)
4kD)

15.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki şekilde bir A (x,y) noktasının x ekseni
boyunca pozitif yönde 2 birim ve y ekseni
boyunca negatif yönde 1 birim ötelenmesiyle
oluşan A´(5,–3) noktası verilmiştir. 

Buna göre A noktasının koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

(–3, 5)A)
(2, 3)B)
(3, –2)C)
(4, 5)D)

4x  5y  8  0 doğrusunun A(5,–3) noktasına
göre simetriği olan d1 doğrusunun denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

–4x  5y  4  0A)
–4x  5y  12  0B)
4x – 5y  0C)
4x  5y – 18  0D)
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A
Analitik düzlemde K(–1,7) noktasının önce x
ekseni boyunca pozitif yönde 6 birim, sonra
y ekseni boyunca negatif yönde 4 birim
ötelenmesi ile oluşan K´ noktasının
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

18.

(–5,6)A)
(5,3)B)
(7,3)C)
(7,11)D)

Analitik düzlemde A(–2,4) noktasının orijin
etrafında pozitif yönde 90° döndürülmesi ile
elde edilen A´ noktasının koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

(–4, –2)A)
(–2, –4)B)
(2, 4)C)
(4, 2)D)

A(–6,4) noktasının B(3,9) noktasına göre
simetri dönüşümü altındaki görüntüsünün
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

20.

(–3, 13)A)
(0, 22)B)
(12, 14)C)
(18, 12)D)
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SEÇMELİ MATEMATİK 4 A

biçiminde tanımlı f(x) fonksiyonu xk
noktasında sürekli olduğuna göre k değeri
kaçtır?

1.

–2A)
–1B)
0C)
3D)

Doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin
zamana (saniye) bağlı konumu (metre)
x(t)=3t2+6 fonksiyonu ile verildiğine göre ilk 5
saniyedeki ortalama hızı kaç m/sn’dir?

2.

10A)
15B)
20C)
25D)

f(x) = 12x2 + 9 ve g(x) = 2x25x fonksiyonları
veriliyor.

Buna göre (fog)(1) değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

–72A)
24B)
48C)
144D)

limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

4.

–2A)
2B)
4C)
8D)

5.

8A)
12B)
16C)
25D)

biçiminde tanımlı f(x) fonksiyonunun x5
noktasında limiti olduğuna göre, m kaçtır?

6.

8A)
12B)
15C)
18D)
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A

fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

A)

B)

C)

D)

limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

8.

0A)
2B)
4C)
8D)

Buna göre, f (1)  değeri kaçtır?

9.

A)

B)

C)

D)

f(x) = 8x3 + 3x2  mx fonksiyonu veriliyor. 

f (1) = 8 olduğuna göre,   f (1) kaçtır?

10.

–10A)
–4B)
12C)
20D)

biçiminde tanımlı f(x) fonksiyonu veriliyor.

11.

–12A)
–8B)
10C)
20D)

integralinin değeri kaçtır?

12.

48A)
60B)
120C)
128D)
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A

olduğuna göre, f(7)xf(8) çarpımının sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

28A)
30B)
32C)
36D)

Yukarıda y=f(x)  fonksiyonunun [5, 6] aralığında

x ekseni ile arasında kalan A1, A2 ve A3 sınırlı

bölgelerinin alanları verilmiştir.

14.

7A)
12B)
19C)
21D)

integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

15.

A)

B)

C)

D)

f(x)=6x2+5x2 ve f(1)=10 olduğuna göre, f(2)
değeri aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)

(x8)2 + (y5) 2 = 36   çemberi veriliyor. 

A(14,k) noktası çemberin üzerinde ise k
değeri kaçtır?

17.

5A)
6B)
8C)
10D)
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A
x2+y210x+16y+25=0 çemberinin yarıçapı
kaçtır?

18.

4A)
8B)
10C)
12D)

Merkezi M(–4,5) ve yarıçapı r  6 birim olan bir
çember veriliyor.

Buna göre, çemberin standart denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

(x+4)2 + (y5) 2 = 36A)
(x4)2 + (y+5) 2 = 36B)
(x+4)2 + (y5) 2 = 6C)
(x4)2 + (y+5) 2 = 6D)

Merkezi M(3,4) olan ve P(5,2) noktasından
geçen çemberin standart denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

(x5)2 + (y2) 2 = 8A)
(x3)2 + (y4) 2 = 8B)
(x+5)2 + (y+4) 2 = 16C)
(x+3)2 + (y2) 2 = 16D)
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SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 A
Toprak veya su altında kalmış, geçmiş
uygarlıklara ait tarihi kalıntıların ve eserlerin
yerlerini belirleyip, ortaya çıkarıp
değerlendirilmesiyle ilgili bilim dalına ne ad
verilir?

1.

ArkeolojiA)
KronolojiB)
ArkeometriC)
AntropolojiD)

İnsanın fiziki yapısını sistemli ve
karşılaştırmalı olarak inceleyip, insan ırkını
sınıflandıran bilim dalına ne ad verilir?

2.

CoğrafyaA)
ArkeometriB)
KronolojiC)
AntropolojiD)

Eski yazıların okunmasını sağlayan, yazıların
tür ve şekillerini inceleyen bilim dalına ne ad
verilir?

3.

EtnoğrafyaA)
EpigrafiB)
NümizmatikC)
PaleografyaD)

Ünlü Yunan heykelci Phidias (Fidyas)
tarafından Yunanistan Olympia’daki Zeus
tapınağı için yapılan 12 metre
yüksekliğindeki heykel aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Artemis HeykeliA)
Rodos HeykeliB)
MausoleionC)
Zeus HeykeliD)

Toplumların öz kültürlerini inceleyen ve halk
bilimi olarak da adlandırılan bilim dalına ne
ad  verilir?

5.

FilolojiA)
PaleografyaB)
EpigrafiC)
EtnoğrafyaD)

İdol adı verilen küçük heykelcikler aşağıdaki
tarih çağlarının hangisinde ortaya çıkar?

6.

KalkolitikA)
NeolitikB)
Mezolitik C)
PaleolitikD)

Aşağıdaki tarih çağlarının hangisinde insan
üretici yaşama geçmiş, bitki hayvan türleri
evcilleştirilmiş, yerleşik yaşam başlamış ve
ilk köyler ve kentler kurulmuştur?

7.

MezolitikA)
KalkolitikB)
NeolitikC)
PaleolitikD)

Konya, Çatalhöyük; Burdur, Hacılar;
Diyarbakır, Çayönü’nde yapılan kazılarda
aşağıdaki tarih çağlarından hangisi ile ilgili
en önemli yerleşimler bulunmuştur?

8.

MezolitikA)
KalkolitikB)
Neolitik C)
PaleolitikD)

Mikrolit adı verilen çakmak taşından yapılan
küçük aletler aşağıdaki dönemlerin
hangisinde keşfedilmiştir?

9.

PaleolitikA)
NeolitikB)
KalkolitikC)
MezolitikD)

Malatya-Aslantepe ve Kargamış’ta bulunan
Hitit eserleri hangi döneme tarihlenirler?

10.

Erken HititA)
Geç HititB)
Orta HititC)
Hitit Şehir DevletleriD)

Anadolu Yarımadası’nın bilinen ilk adı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Hurri ÜlkesiA)
Hatti ÜlkesiB)
Hitit ÜlkesiC)
Sümer ÜlkesiD)

Hititlerin izlerine Anadolu’da ilk kez nerede
rastlanmaktadır?

12.

Maşat HöyükA)
ÇayönüB)
KültepeC)
HattuşaşD)

Hitit tapınaklarının dış yüzeylerindeki
kabartmalı taşlara ne ad verilir?

13.

SfenksA)
TapatesB)
PoternC)
OrthostatD)
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A
Balkan kökenli, Anadolu’ya gelişleri yaklaşık
MÖ 1900 yılları, siyasi bir topluluk olarak
ortaya çıkışları ise MÖ 750 yılları olan
Anadolu Uygarlığı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

HititlerA)
FriglerB)
UrartularC)
AsurlarD)

Hitit Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

TuşpaA)
HattuşaşB)
AcemhöyükC)
AlişarD)

İnsan başlı arslan gövdeli heykellere ne ad
verilir?

16.

SfenksA)
ApadanaB)
PoternC)
GorgoD)

16. yüzyılın sonuna doğru İtalya’da doğmuş
18. yüzyılda tüm Avrupa’yı etkisi altına alan,
çok abartılı, yoğun süslemeli sanat akımı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

BarokA)
RönesanB)
RomanC)
BizansD)

Roman ve Gotik mimaride katedrallerin ön
cephelerinde girişin üstünde yer alan daire
biçimindeki vitraylı pencereye ne ad verilir?

18.

Gül PencereA)
PortalB)
İtalyan PencereC)
Renkli PencereD)

Hz. İsa’nın doğumu ile başlayıp MS 4.
Yüzyılda Roma İmparatoru Justinyanus’un
Hristiyanlığı devletin resmi dini olarak kabul
etmesine kadar geçen sürece ne ad verilir?

19.

İlk Hristiyanlık DönemiA)
Orta Hristiyanlık DönemiB)
Erken Hristiyan DönemiC)
Başlangıç DönemiD)

Hristiyan mimarisinde büyük ve gösterişli
kiliselere ne ad verilir?

20.

KatedraA)
KatedralB)
ApadanaC)
ŞapelD)
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SEÇMELİ TARİH 1 A
Bir devletin içinde bulunduğu dönemin
durum ve şartlarını menfaatleri
doğrultusunda gözeterek kurduğu dostluk
ilişkilerine ne ad verilir?

1.

Konjonktürel İttifakA)
HegemonyaB)
NasyonalizmC)
KozmopolitD)

Patrona Halil İsyanı sonucunda tahtan
indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

I. MehmetA)
I. SelimB)
II. MuratC)
III. AhmetD)

Aşağıdakilerden hangisi Avusturya ile
Osmanlı Devleti arasında 1606 yılında
imzalanan Zitvatorok Antlaşması’nın
maddeleri arasında yer almaz?

3.

Antlaşma 3 yıl geçerli olacakA)
Avusturya Arşidükü (Kral) Osmanlı
padişahına denk sayılacak

B)

Her iki taraf birbirine zarar vermekten
kaçınacak

C)

Avusturya’nın Macaristan için ödediği vergi
kaldırılacak

D)

Aşağıdakilerden hangisi hem yelken hem de
kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de
kullanılmış savaş gemisidir?

4.

ZeplinA)
KadırgaB)
LeclercC)
SturmtigerD)

Aşağıdakilerden hangisi Westphalia
Barışı’nın sonuçlarından biri değildir?

5.

İngiltere’de Magna Charta’nın (Büyük Şart)
ilan edilmesi

A)

Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü
tanınması

B)

Hollanda, İsviçre ve Portekiz gibi devletlerin
bağımsızlığının kabul görmesi

C)

Modern devletler hukukunun temellerinin
atılması

D)

Karlofça Antlaşması’yla Mora ve Dalmaçya
kıyılarına hâkim olan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

İtalyaA)
HollandaB)
VenedikC)
FransaD)

Osmanlı Devleti batıdaki en geniş sınırlarına
aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle
ulaşmıştır?

7.

BucaçA)
PasarofçaB)
ZiştoviC)
BükreşD)

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin
özelliklerinden biri değildir?

8.

Doğu ve Batı dillerinden tercümeler
yapılması

A)

Yangınlara karşı Tulumbacı Ocağı’nın
kurulması

B)

Anadolu (Güzelcehisar) Hisarı’nın yapılmasıC)
Süsleme sanatında barok ve rokoko
tarzlarının etkili olması

D)

XVII. yüzyıldan itibaren devlet düzeninde
açığa çıkan olumsuzlukların giderilmesi için
tavsiye niteliğindeki görüş metinlerine ne ad
verilir?

9.

NafiaA)
EvkafB)
EshamC)
LayihaD)

Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanları’nın
başlıca nedenleri arasında yer almaz?

10.

Tımar sisteminin bozulmasıA)
Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulmasıB)
İltizam sistemiyle istenilen sonuca
ulaşılamaması

C)

Vergilerin yükseltilmesiD)
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A
“Hükümdar” (Prens) adlı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Thomas MoreA)
Jean Jacques RousseauB)
CopernicusC)
MachiavelliD)

Bir milletin ekonomik gücünü ve zenginliğini
en üst düzeye çıkarmak amacını güden
ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

12.

DespotizmA)
NihilizmB)
MerkantilizmC)
İrredentizmD)

“Düstûrü’l Amel” adlı risalesinde devlet
düzenine ilişkin değerlendirmelerde bulanan
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Naima EfendiA)
Kâtip ÇelebiB)
Yanyalı Esad EfendiC)
Ali KuşçuD)

Aşağıdakilerden hangisi Reformun sonuçları
arasında yer almaz?

14.

Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasıA)
Katolik Kilisesi’nin kendini yeniden
düzenlemesi

B)

Eğitimin kilisenin etkisinden çıkartılarak
laikleştirilmesi

C)

Skolastik düşüncenin etkisinin artmasıD)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki
Erzurum savunmasında, şehir halkını
örgütleyip cesaretlendiren kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Ayşe HatunA)
Nene HatunB)
Fatma HatunC)
Kara FatmaD)

İstanbul Konferansı’nın başladığı esnada
(1876) azınlıklarla ilgili olumsuz bir kararın
çıkmasını engellemek amacıyla Osmanlı
Devleti aşağıdakilerden hangisini ilan
etmiştir?

16.

Islahat FermanıA)
Tanzimat FermanıB)
Senedi İttifakC)
I. MeşrutiyetD)

Aşağıdakilerden hangisi 1856 Paris Barış
Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

17.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa hukukundan
yararlanma hakkı elde etmesi

A)

Karadeniz’in uluslararası ticarete açılmasıB)
Rusya’ya Karadeniz’de savaş gemisi
bulundurma ve liman kurma hakkı verilmesi

C)

Osmanlı Devleti’nin Avrupalı bir devlet
sayılması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nda
(1853-1856) Osmanlı Devleti’nin yanında yer
alan devletlerden biri değildir?

18.

İngiltereA)
RusyaB)
PiyemonteC)
FransaD)

Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin
Antlaşması’nın sonucunda resmen bağımsız
olan devletlerden biri değildir?

19.

KaradağA)
SırbistanB)
PolonyaC)
RomanyaD)

I. Balkan Savaşı sonucunda en fazla toprak
kazanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

20.

BulgaristanA)
RomanyaB)
KaradağC)
ArnavutlukD)
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SEÇMELİ ALMANCA 6 A
Das ist ein -------, er plant und baut Gebäude.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

KochA)
ArztB)
IngenieurC)
PilotD)

Ja, ich wollte seit meiner Kindheit Pilot werden.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Wann hast du dein Studium beendet?A)
Seit wann bist Pilot?B)
Was war dein Traumberuf?C)
Warum hast du nicht studiert?D)

A: Wo arbeitest du?
B: Im Krankenhaus.
A: Was machst du dort?
B: -------
A: Bist du Krankenpfleger?
B: Ja.

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

3.

Ich lehre den Kindern lesen und schreiben.A)
Ich muss die Autos waschen.B)
Meine Arbeitszeit ist sehr flexibel.C)
Ich messe Fieber und habe Nachtdienst.D)

Für den Polizist ist es eine -------, deshalb trägt er
eine -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

Pflicht / UniformA)
Hygiene / RobeB)
Erregung / KittelC)
Freude / SchürzeD)

Es gibt keinen Radmacher mehr, ------- sich die
Automechanik sehr schnell entwickelt hat.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

darumA)
wennB)
damitC)
weilD)

Seit drei Jahren arbeite ich ------- Lehrerin.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

alsA)
zuB)
fürC)
anD)

Die Zahnärzte ------- häufig eine eigene Praxis.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

warenA)
seienB)
sindC)
habenD)

Ja meine Schwester liebt Schmuck, ich kann ihr
eine Kette schenken.

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8.

Hast du schon ein Geschenk für deine
Schwester?

A)

Wer hat Geburtstag?B)
Haben Sie vor, eine Feier zu veranstalten?C)
Wen hast du zu deiner Geburttagsfeier
eingeladen?

D)
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A
Die Studenten haben ------- Lehrer -------
Fotoapparat geschenkt.

Welche Wört passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

9.

der / einA)
dem / einenB)
das / einemC)
die / eineD)

Welcher Lederarmbant gefällt dir?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Diesen kleinen wollte ich nehmen.A)
Dieses kannst du mir kaufen.B)
Dieser schwarze gefällt mir.C)
Diese sind sehr interessant.D)

-------, man opfert Rinde oder Schafe.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

Am 24. Dezember ist der HeiligabendA)
Das Ostern feiert man in DeutschlandB)
Es ist ein Symbol für den kommenden
Frühling

C)

Das Opferfest ist ein wichtiges Fest im İslamD)

A: Ich habe am 15. Juni eine Abschlussfeier. Ich
will dich dort sehen.

B: -------
A: Es ist auf dem Schulhof am 15. Juni.
B: Ja, ich komme bestimmt.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

12.

Nein, danke. Ich habe gerade gegessen.A)
Ja, gerne. Wo ist die Feier?B)
Hast du denn Zeit für mich?C)
Hast du mich total vergessen?D)

einladen / schenken / organisieren / nächste

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

schenkenA)
nächsteB)
organisierenC)
einladenD)

Wann feiert man den “Gedenktag für Märtyrer
und den Tag der Demokratie"?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14.

Seit 16 Juni.A)
Am 15. Juli.B)
Ab 24. Dezember.C)
Bis 19. Mai.D)

Die Schüler mit guten Leistungen in der
Hauptschule, können ihre Schulausbildung an
der Realschule -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

feststellenA)
abbrechenB)
fortsetzenC)
anmeldenD)

In der Türkei wechseln -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

die Schüler nach der vierten Klasse die
Schule

A)

die Schüler ihre Schuhe untereinanderB)
das Geld an der BankC)
bestimmen die Mütter das AbendessenD)
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A
Ich ------- im August einen Praktikum im
Kindergarten machen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

werdeA)
habeB)
seiC)
hätteD)

Schulsystem / Türkei / das / der / in / organisiert /
ist / zentral

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.

Schulsystem ist zentral in der das Türkei
organisiert.

A)

Das Schulsystem ist in der Türkei zentral
organisiert.

B)

In der Schulsystem ist Türkei das zentral
organisiert.

C)

Das Türkei Schulsystem in der zentral
organisiert ist.

D)

Was bedeutet das Wort “Die Leistung” auf
Türkisch?

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

19.

HaberA)
DestekB)
TutkuC)
VerimD)

Klaus will in München studieren. Er liebt das
Leben in Müchen.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Wenn Klaus studieren will, geht er nach
München.

A)

Als Klaus nach München kam, liebte er das
Leben.

B)

Klaus will in Müchen studieren, weil er das
Leben in München liebt.

C)

Klaus liebt das Leben in München und will
hier leben.

D)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 6 A
I ------- seen my primary school teacher, but I’m
not sure about it.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

must have A)
shouldn’t haveB)
might haveC)
could haveD)

Mary painted the walls last week.

What is the passive form of the sentence
above?

Yukarıdaki cümlenin edilgen biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

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

This film was directed by my favourite actor.

What is the active form of the sentence
above?

Yukarıdaki cümlenin etken biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

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

You must have your ------- if you are abroad.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

heavyA)
airportsB)
travel agentC)
passportD)

You ------- reminded me about the meeting, but
you didn’t.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

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

She looked so tired when I saw her. She -------
worked all day.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

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

The window ------- by the children.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

broken A)
was brokenB)
brokeC)
breaksD)

I don't entirely agree with you.

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

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

GarbA)
PerfectB)
Completely C)
NeighbourhoodD)
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A
You can eat ------- fish or salad.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

eitherA)
neither B)
bothC)
not only D)

------- sports are really terrifying for me. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

Equipment A)
Thrill B)
ExtremeC)
InjuryD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

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

------- my brother and my sister passed the
driving test.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

Either A)
Neither B)
NorC)
BothD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

She A)
We B)
IC)
TheyD)

She is ------- successful but also ambitious.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

or A)
norB)
not only C)
neitherD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

who A)
whichB)
when C)
whereD)

Aylin says, “I don’t have a cat.”
She says that she ------ a cat.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

doesn't haveA)
haveB)
hasC)
don't have D)
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A
I visited the town ------- I used to live.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

which A)
where B)
whoC)
whenD)

I will donate a ------- of my money to the animal
shelters.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

overcomeA)
eventually B)
percentageC)
perceiveD)

My sister, ------- is a famous architect, lives at the
seaside. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

who A)
whereB)
whichC)
that D)

------- my son nor my daughter remembered my
birthday. I’m very sad.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

NorA)
Not onlyB)
Either C)
Neither D)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 6 A
«Atatürk Selanik’te doğdu.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

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

2. ve  3. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

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

De quoi parle le texte?2.

Du gaspillage de l’eau A)
Des voituresB)
Du futurC)
Des forêts D)

Qui gaspille beaucoup d’eau? 3.

L’homme A)
PaulB)
AdelineC)
Le mariD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

4.

passentA)
volerontB)
voyageaientC)
roulaientD)

La semaine dernière, elle ------- avec un
médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

marieA)
passéeB)
parleC)
s’est mariéeD)

Il faut économiser les ressources.

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısını
bulunuz.

6.

gaspillerA)
respirerB)
lutterC)
protégerD)

En 1939 la France et l’Allemagne ------- en
guerre.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

7.

commencentA)
ontB)
étaientC)
avaientD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

QuandA)
QuiB)
CombienC)
CommentD)
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A
C’est la mère et le père de Pierre. Ce sont ses
-------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

sœursA)
frèresB)
enfantsC)
parentsD)

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

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

10.

J’utilise des sacs en toileA)
J’utilise les stations de lavageB)
Je trie les déchetsC)
J’achète des produits bioD)

Le bébé dort. Il faut parler plus -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

lentementA)
tristementB)
proprementC)
rapidementD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

12.

écosystèmeA)
écologieB)
triageC)
pollutionD)

Angélique veut se marier ------- Gérard.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

àA)
avecB)
parC)
enD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

queA)
enB)
dansC)
quiD)

J’ai fait mon devoir en 5 minutes: il était -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

facileA)
difficileB)
calmeC)
impossibleD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

16.

écriraiA)
achèteB)
iraiC)
lisaisD)
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A
Elle va au collège. Elle est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

bachelièreA)
collégienneB)
lycéenneC)
médecinD)

«Tu veux un coup de main?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

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

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

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

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

19.

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

I. Elle travaille beaucoup.
II. Mais elle s’amuse aussi beaucoup.
III. Lisez ces livres.
IV. Elle aime la vie.  

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

20.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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SEÇMELİ ALMANCA 7 A
Güllaç / Kürbis-Dessert / Apfelkuchen /
Linsensuppe

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1.

GüllaçA)
LinsensuppeB)
Kürbis-DessertC)
ApfelkuchenD)

------- Frühstück esse ich nur Obst.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

OhneA)
ZumB)
AnC)
FürD)

A: Hast du alles für die Party gekauft?
B: -------.
A: Beeil dich! Unsere Freunde kommen gleich!

Welcher Satz ergänzt die Lücke  obigen
Dialog?

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

3.

Nein, noch nicht.A)
Hör zu!B)
Mach nicht so viel Lärm!C)
Viel Spaß!D)

Ich trinke gern -------, das ist ein türkisches
national -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

Wasser / QuelleA)
Limonade / KücheB)
Mineralwasser / SaftC)
Ayran / GetränkD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

würdenA)
wurdeB)
wirdC)
werdenD)

Den Tisch auf dem Balkon.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Haben Sie meine Reservierung notiert?A)
Wie viele Personen sind Sie?B)
Welchen Tisch möchten Sie reservieren?C)
Wer kommt zum Essen?D)

(I) Zum Frühstück esse ich ein Stück Brötchen
mit Butter, Käse und Wurst. (II) Am Wochenende
frühstücke ich nicht. (III) Dafür schlafe ich lange.
(IV) Ihre Reservierung ist notiert.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

7.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

In kurzem.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Für wen ist die Durchsage?A)
Wann wird der Zug abfahren?B)
Was sollen die Fahrgäste machen?C)
Von welchem Gleis fährt der Zug ab?D)
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A
Für die Steuererklärung von meinem Haus gehe
ich ------- Rathaus.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

fürA)
wegenB)
zumC)
zuD)

------- haben die Polizei gemeldet und den
Rettungsdienst informiert.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

Der ZustandA)
Die AugenzeugenB)
Der WarndreieckC)
Die VorfahrtD)

Ich gehe zur Bank, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

weil ich ein Paket abschicken mussA)
um Geld abzuhebenB)
denn er hat seinen Pass verlorenC)
damit ich etwas essen kannD)

Was machen Sie zuerst, wenn ihr Auto eine
Panne hat?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

Wir fahren sofort los.A)
Ich fahre zurück nach Hause und mache die
Motorhaube auf.

B)

Ich schalte zuerst den Warnblinker an, um
die Fahrer zu warnen.

C)

Er fährt am liebsten auf der Autobahn. D)

Was bedeutet das Wort “Die Warnweste” auf
Türkisch?

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

13.

Uyarı yeleğiA)
Uygun kuralB)
Yay geçidiC)
Sinyal lambasıD)

A: GutenTag! Ich möchte eine Fahrkarte nach
Kütahya.

B: -------
A: Einfach!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

14.

Hören Sie die Durchsage!A)
Erste Klasse oder zweite Klasse?B)
Einfach oder hin und zurück?C)
Achten Sie auf die Ansage!D)

Verbringe / Freizeit / ich / die / mit / Freunden

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?

15.

Ich verbringe meine Freizeit mit Freunden.A)
Freizeit ich meine mit Freunden verbringe.B)
Meine ich Freunden mit verbringe Freizeit.C)
Freunden ich verbringe Freizeit mit meine.D)

Hast du schon ein Museum besucht?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

16.

Nein, für Sport finde ich wenig Zeit.A)
Nein, ich will keinen Film sehen.B)
Ja, ich mag Musik.C)
Ja, sogar zweimal.D)
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A
Musik machen finde ich super und das macht
mich -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

gefährlichA)
stressigB)
glücklichC)
schnellD)

Jeder Mensch muss sich manchmal ausruhen.

Welcher der folgenden Sätze hat die gleiche
Bedeutung mit dem obigen?

Yukarıdaki cümle ile aynı anlamı taşıyan
cümle aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

18.

Mehrere Menschen wollen am Wochende
schwimmen gehen.

A)

Niemand braucht sich auszuruhen.B)
Wenige Leute finden Zeit, um sich
auszuruhen.

C)

Alle Menschen müssen sich ab und zu
ausruhen.

D)

Das Museum ist am Montag -------. Sie können
am Dienstag kommen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

geschlossenA)
vergessenB)
verkauftC)
verschiedenD)

Özlem hat gesagt, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

denn sie fällt montags müde ins BettA)
damit er viel Geld verdienen kannB)
weil ich gern in der Natur spaziereC)
dass Kaan am Freitag ins Theater gehtD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 7 A
Jack: Voice of the singer affects my 

preferences in music. 
Alex: I ------- with you to a large extent.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

1.

agreeA)
tendB)
believeC)
enjoyD)

Lucy: I enjoy listening to classical music. 
Mary: I’m afraid I -------. I do not like it at all.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

2.

disagreeA)
believeB)
thinkC)
agreeD)

Maggie’s music choices are based -------
scientific reasons. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

3.

withA)
aboutB)
onC)
ofD)

If it is snowy, I ------- go out today because I do
not like cold weather. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

4.

won’tA)
willB)
am notC)
doD)

My mother is very -------. She is always ready to
help me.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

5.

honestA)
calmB)
supportiveC)
generousD)

My father and mother resemble each other -------
appearance.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

6.

onA)
withB)
atC)
inD)

Being honest, thoughtful and kind are some of
the ------- of a good friend. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

7.

qualitiesA)
typesB)
kindsC)
choicesD)

Mr. Ming ------- as charismatic as Mr. Yang.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

8.

seesA)
seemB)
looksC)
hasD)
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A
The law is the same for everyone and it must
------- us all fairly according to The Universal
Declaration of Human Rights.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

9.

blameA)
behaveB)
believeC)
treatD)

Some people in developed and under-developed
countries are ------- of technologies of the modern
world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

10.

adoptedA)
relaxedB)
deprivedC)
appliedD)

It is easy to figure ------- the basic philosophy of
human rights.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

11.

ofA)
outB)
withC)
onD)

Jack: The new student in the class is always
alone. 

John: Why don’t we ------- him for lunch in the
cafeteria?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

12.

inviteA)
invitedB)
invitingC)
to inviteD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

13.

noticeA)
faceB)
includeC)
accessD)

Some municipalities are going to ------- more in
new forms of transportation.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

earnA)
payB)
investC)
makeD)
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A
Some people believe that in future our children
will do the jobs that do not ------- today.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

15.

work A)
existB)
happenC)
occurD)

If people receive threats via e-mail, they are
exposed to online -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

16.

phishingA)
harassmentB)
messageC)
invasionD)

Susan: I did very badly in my maths exam. 
Jane: I ------- you forget about it and focus on 

the next exam. 

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

17.

suggestedA)
suggestingB)
to suggestC)
suggestD)

My sister fell in the class and everybody laughed
at her. She felt so -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

18.

happyA)
embarrassedB)
relaxedC)
hopefulD)

Helen does not like sharing her problems
because she is afraid of ------- other people. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

19.

helping A)
receivingB)
tryingC)
disturbingD)

When Mr. Tam is in the class, the students are
not ------- to use their mobile phones.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

20.

doneA)
allowedB)
gotC)
madeD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 7 A
Je voudrais ------- une chambre pour deux
personnes. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

1.

réserverA)
reserveraisB)
réserveC)
réservaisD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

2.

la deuxièmeA)
le deuxièmeB)
la première C)
le premierD)

Je n’aime ------- le miel, ------- la confiture. 

Trouvez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcükleri bulunuz.

3.

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

est    /    connue    /    une    /    Marie Curie    /  
  I               II                III                  IV

physicienne    /    très 
        V                   VI

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

4.

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

Marine est une fille très -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

5.

curieuseA)
générositéB)
tolérantC)
impatientD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

sont allésA)
sont alléesB)
allaientC)
irontD)

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

tellement
      VI

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

7.

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

Le chat de Mme Perrin est perdu. Elle est donc
-------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

colèreA)
peurB)
tristeC)
joyeuseD)
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A
L’année dernière, il ------- trop chaud. Cette
année, il ------- mieux.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

fait / feraA)
faisait / faitB)
fait / faisaitC)
fera / faisaitD)

A : J’ai gagné au loto!
B : Je suis heureuse pour toi. C’est -------!

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

mauvaisA)
difficileB)
vieuxC)
superD)

La mère : Voilà mes livres? ------- veux-tu?
Alain : Celui de Balzac.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

LequelA)
LesquelsB)
Laquelle C)
LesquellesD)

vraiment   /   trop chaud   /   fait   /   à Paris   /   il
      I                     II                III            IV          V

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

12.

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

La réunion est ------- 12 avril.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

de laA)
leB)
enC)
auD)

«İki yıldır iş arıyorum.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

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

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

15.

amuséesA)
amusésB)
amuséC)
amuséeD)

Hier, ------- beaucoup de gens dans la rue. 

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

il étaitA)
il faisaitB)
il y avaitC)
c’étaitD)
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A
Je vous présente mon ami ------- travaille chez
Renault.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

queA)
quiB)
quoiC)
oùD)

------- fois es-tu allé en Espagne? 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

18.

OùA)
Comment B)
QuandC)
Combien deD)

I. Monsieur Rioux est directeur.
II. Il a 55 ans.
III. La réunion commence.
IV. Il est marié.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

19.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«Quand il parle, il me rend fou.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Konuşması beni deliye döndürüyor. A)
Konuştuğu zaman deliriyor. B)
Konuşa konuşa beni deliye döndürdü.C)
Konuşunca deli oluyor. D)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 A
Victor Hugo’nun “Noturdam de Paris”,
Alexander Dumas’ın “Monte Cristo” ve “Üç
Silahşörler”, Namık Kemal’in “Cezmi”
romanları aşağıdaki roman türlerinden
hangisine örnektir?

1.

Sosyal romanA)
Tarihî romanB)
Macera romanıC)
Psikolojik romanD)

Muratnah Mungan "Yedi Cücesi Olmayan Bir
Pamuk Prenses" eserinde aşağıdaki
tekniklerden hangisini kullanmıştır?

2.

Bilinç akışıA)
YansılamaB)
İroniC)
ÖykünmeD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı
vardır?

3.

Bu çocuk kendisiyle çok uğraştırıyor.A)
Akşam, onun şiirlerinin genel temasıdır.B)
Yarın bize geleceğini söylemişti.C)
Şuradan sağa doğru dönmelisin.D)

Mektup türünün ilk örneği olan
“Şikâyetname” adlı eser aşağıdakilerden
hangisine aittir?

4.

Cem SultanA)
KanuniB)
II. BeyazıdC)
FuzulîD)

Oyunlarında konuları ve kahramanları genellikle
tarihi olaylardan ve şahsiyetlerden seçerek
onlara çağdaş yorumlar getirmeye çalışmıştır.
İnsanı, çevresi içinde bulunduğu şartlarla ele alır.
“Tanrılar ve İnsanlar, Tohum ve Toprak, Atçalı
Kel Mehmet, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe”
eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıdaki paragrafta söz edilen yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Orhan AsenaA)
Turgut ÖzakmanB)
Haldun TanerC)
Güngör DilmenD)

Bir metindeki temel duygu ve kavrama ne ad
verilir?

6.

ÇatışmaA)
KonuB)
TemaC)
OlayD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne”
kelimesi zarf olarak kullanılmıştır?

7.

Ne tür sebzeler aldın?A)
Akşama ne yiyeceksin?B)
Ne yana gideceğiz?C)
İstanbul’a ne gün gideceksiniz?D)

-------, seyircide acıma ve korku duyguları
uyandırarak ruhu tutkulardan temizlemek
amacıyla yazılan ve kendine özgü katı kuralları
olan tiyatro türüdür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

TrajediA)
SkeçB)
KomediC)
DramD)

“Kısa Hayat Öyküm, Sensiz Herşey Renksiz,
Yeditepe Öyküleri” adlı eserler aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

9.

Hıfzı TopuzA)
Abidin DinoB)
Necati CumalıC)
Sinan YağmurD)

Günlük yaşamda her zaman rastlanmayan,
şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olayları anlatan
romanlardır. Bu tür romanlar “polisiye ve egzotik
romanlar" olmak üzere ikiye ayrılır. Agatha
Christie “Sessiz Tanık”, Ahmet Ümit “Bab-ı
Esrar”, Jules Verne “İki Sene Mektep Tatili” gibi
eserler bu tür romanlara örnek verilebilir.

Yukarıda söz edilen roman türü
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Tarihî romanA)
Sosyal romanB)
Macera romanıC)
Psikolojik romanD)
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A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç
kullanılmıştır?

11.

Akçay’da gezerken teyzenle karşılaştım.A)
Paltosu gittiği yerde kalmış.B)
Dedem giderken hepimiz çok üzüldük.C)
Ciddi ve ağırbaşlı bir insandır.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat
kullanılmıştır?

12.

Sizinle barışmak için elinden geleni yaptı.A)
Hayırlı komşu, hayırsız akrabadan iyidir.B)
Herkes tatilde yaşadıklarını sınıfa anlattı.C)
Kısa oyunlar çocukların hoşuna gidiyor.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem,
anlatıştan önce gerçekleşmiştir?

13.

Senin başarın hepimizi mutlu edecek.A)
Yanına yedek gömlek almalısın.B)
Olur olmaz şeyleri aklına takma.C)
“Merhaba canım!” diyerek selam verdi.D)

Roman, hikâye gibi tahkiye kurgusu içerisinde,
olay anlatımı üslubuyla kişiyi bir roman
kahramanı gibi olayların içindeki konumlarıyla
sunan eserlere ------- denir. Oğuz Atay’ın “Bir
Bilim Adamının Romanı” adlı eseri bu türün en iyi
örneklerindendir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

monografik romanA)
biyografik romanB)
fiziki portreC)
otobiyografik romanD)

“İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam,
Menziller” adlı eserler aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

15.

Turgut UyarA)
Şevket SüreyaB)
Cahit ZarifoğluC)
Nazım HikmetD)

“Şah ve Sultan” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

16.

İskender PalaA)
Sinan YağmurB)
Beşir AyvazoğluC)
Ayşe KulinD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
birleşik yapılıdır?

17.

Arda dışarıda oturuyor.A)
Bütün gün bana yardım etti.B)
Baban şimdi gitti.C)
Onun öfkesinden korkulur.D)

“Gelen konuklarla tokalaştı.” cümlesinde
fiilin öznesine göre çatısı aşağıdakilerden
hangisine örnektir?

18.

DönüşlüA)
EttirgenB)
İşteşC)
EdilgenD)

“Paydos” adlı oyun aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

19.

Cevat Fehmi BaşkutA)
Sabahattin EyüboğluB)
Oktay RifatC)
Nazım HikmetD)

Türk edebiyatında “Günlük” terimini ilk kez
kullanan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Salah BirselA)
Cemal SüreyaB)
Nurullah AtaçC)
Falih Rıfkı AtayD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 A
1960 sonrası Türk hikâyesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Anlatımda “ben –yazar” anlatıcı öne
çıkmıştır.

A)

Bu dönemde bireyin iç dünyasını anlatmayı
amaçlayan yazarlar dış dünyayı olduğu gibi
duyumsadığı gibi anlatır.

B)

Dini duyarlılığa sahip yazarlar ortaya
çıkmıştır.

C)

Bu dönemde varoluşçuluk akımı Türk
edebiyatında kendine bir karşılık bulmuştur.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır

2.

Çocuğun boğazına kaçan oyuncak parçası
herkesi çok korkuttu.

A)

Rumeli ağzıyla konuşan insanlara hayranım.B)
Günümüzde doğru habere ulaşmak
gerçekten çok zor.

C)

Olaya farklı açılardan bakmayı öğrenmeliyiz.D)

Türkçenin bilinen ilk sözlüğü aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Lehce-i OsmaniA)
Divanu Lugati’t TürkB)
Ahteri SözlüğüC)
Kamus-ı TürkiD)

Edebiyat ve felsefe arasındaki farklarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Felsefede asıl olan söylem değil içeriktir.A)
Edebiyatta kelimeler yan anlam ve mecaz
anlamla kullanılır.

B)

Felsefede imgelerle kurulmuş bir dil
kullanılır.

C)

Edebiyatta güzel söz söyleme esastır.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı
kelimeler bir arada kullanılmıştır?

5.

"Akıllı düşünceye kadar deli oğlunu everir."
demişler.

A)

Bu konuda herkesin fikir ve görüşünü
almalısınız.

B)

Güç ve müşkül zamanlarda üzerimize
düşeni yapmalıyız.

C)

Alışveriş için kendisine verilen paranın eksik
ve yeterli olmadığını söyledi.

D)

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi
yoktur?

6.

çileA)
kitapB)
doluC)
kanunD)

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi yakın
anlamlıdır?

7.

baş-kafaA)
ad-isimB)
akıl-usC)
yalan-yanlışD)

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk
hikâyesinin özelliklerinden biri değildir?

8.

Bireysel konulardan çok toplumsal konuların
işlenmesi 

A)

Farklı kurgu tekniklerinin denenmesiB)
Postmodernizmin anlatım imkanlarından
yararlanması

C)

İmgesel bir dil kullanılmasıD)

I. Ağaç doğamızı güzelleştirir.
II. Ağaç kesileceğini anlayınca göz yaşı

dökmeye başladı.
III. Ağaç yeşillik demektir.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “ağaç”
kelimesi genel anlamında kullanılmıştır?

9.

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

I. Hiçbir ek almamış hâlde bulunan kelimelere
kök denir. 

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

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “kök”
kelimesi terim anlamında kullanılmıştır?

10.

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

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

11.

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

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçeye
teknolojik gelişmeler sonucunda giren
sözcüklerden biri değildir?

12.

TelevizyonA)
AntreB)
LaptopC)
E-postaD)
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A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
kelime soyut anlamlıdır? 

13.

Oğluyla saatlerce top oynadı.A)
Annesi çatlayan ellerine krem sürdü.B)
Yemekten sonra yediğimiz tatlı çok güzeldi.C)
Beni hiç merak etmemesine çok üzüldüm.D)

I. Meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkmıştır.
II. Türkçülük ve Milliyetçilik akımları etrafında

meydana gelmiştir.
III. Bireysel konular bu dönemde önem

kazanmaya başlamıştır.

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

14.

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

Garipçiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

15.

Şiirde, bütün güzelliğinden çok parça ve
mısra güzelliğine önem vermişleridir.

A)

Kendinden önceki şiir geleneklerini
reddetmişlerdir.

B)

Şiiri düz konuşmadan ayıran bütün
özellikleri şiirden atmışlardır.

C)

Şiiri, yıpranmış kalıplardan, klişe sözlerden
kurtarıp sokağa, gerçek hayata
taşımışlardır.

D)

I. Toplumcu gerçekçi anlayışı egemenliğini 
yitirmiştir.

II. Toplumsal eğilimler çoğalmıştır.
III. Farklı şiir anlayışlarına yönelen bu dönem 

şairleri gelenekten yararlanmışlardır.
IV. Bu dönemde Türk şiirinde ortak bir poetilo 

yoktur.

1980 sonrası Türk şiiri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

16.

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

 Garip akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 “Sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir.
 Edebi sanatlara yer verilmiştir.
 Halkın hayatından ve kültüründen

uzaklaştırılmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen dönem
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Millî Edebiyat anlayışını Yansıtan şiirA)
İkinci YeniB)
Cumhuriyet Dönemi Halk ŞiiriC)
Birinci YeniD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi
şairlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

18.

Gelecekçilik akımından etkilenmeleriA)
Şiirde biçimden çok içeriğe önem vermeleriB)
Sanat için sanat anlayışını benimsemeleriC)
İdeolojilerini şiirlerine yansıtmalarıD)

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirindeki
"toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışı" ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Halka uzak bir sanatın, sanat olamayacağını
savunur.

A)

Şiirler serbest nazım, vezin ve kafiye
kurallarına uygun olarak oluşturulmuştur.

B)

Sanat yapıtını ortaya çıkaran sebepler ile
halk ve sanat arasındaki ilişkiler üzerine
durur.

C)

Marksist estetikten beslenir.D)

İkinci Yenicilerin şiirle ilgili temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Ortak bir şiir dili oluşturmakA)
Somut bir şiir dili oluşturmakB)
Saf şiire ulaşmakC)
Halka seslenmekD)
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ALMANCA 2 A
Mein ------- ist Fleisch mit Reis.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

1.

MittagessenA)
LieblingsessenB)
AbendessenC)
ZwischenmahlzeitenD)

Ich bin Ballerina und muss immer ------- essen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

wiegenA)
gesundB)
kleineC)
schmaleD)

Ich besuche meine Tante.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Was isst du zum Frühstück?A)
Seit wann lebst du hier?B)
Kommt deine Tochter heute?C)
Was machst du heute Abend?D)

Welches gehört nicht zu den Zutaten für einen
Kartoffelsalat?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4.

FrikadellenA)
KartoffelnB)
OlivenölC)
SalzD)

Wir kaufen im Supermarkt ein, wir finden dort alle
-------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

GerichtA)
BesuchB)
ListeC)
WarenD)

März / Juni / April / Mai 

Welche der obigen Monate gehört nicht zum
Frühling?

Yukarıdaki aylardan hangisi ilkbahara ait
değildir?

6.

AprilA)
MärzB)
JuniC)
MaiD)

Was bedeutet das Wort “Der Kalender” auf
Türkisch?

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

7.

TakvimA)
TarihB)
MevsimC)
HaritaD)

(I) Bald ist Juni und ich bin sehr glücklich. (II) Im
Juni ist viel los. (III) Unser Schulfest ist am 8.
Juni. (IV) Er wollte schon immer Maler werden.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

8.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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A
------- ist der neunte Monat des Jahres.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

SeptemberA)
OktoberB)
NovemberC)
AuğustD)

In welcher Jahreszeit kommt gelegentlich der
Schnee?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Im Sommer.A)
Im Winter.B)
Im Herbst.C)
Im Frühling.D)

Die meisten Jugendlichen ------- Hobbys.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

habenA)
hatB)
hatteC)
hattestD)

Heidi hast du ein Hobby?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

Ja, mein Rad ist neu.A)
Nein, ich habe den Film schon gesehen.B)
Ja, ich sammle Einladungskarten.C)
Nein, ich muss noch arbeiten und kann mich
verspäten.

D)

Am Wochenende habe ich viel Zeit und -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

13.

treffe mich mit meinen FreundenA)
gehe ich wandern oder Rad fahrenB)
wegen viel Arbeit nichts unternehmenC)
gehe gern ins Kino oder TheaterD)

A: Hallo Ahmet!
B: Hallo Erdem! Hast du Zeit am Wochenende?
A: Ja, habe ich! -------
B: Ich will am Sonntag ins Kino gehen. Möchtest
    du mitkommen?
A: Das ist eine tolle Idee!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

14.

Hast du etwas vor?A)
Kannst du gut schwimmen?B)
Bist du auch eingeladen?C)
Musst du heute Abend arbeiten?D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

manchmalA)
immerB)
seltenC)
nurD)

Genellikle spor ayakkabı giyerim.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Er hat mir diese Schuhe geschenkt.A)
Ich trage meistens Sportschuhe.B)
Ich mag die roten Sportschuhe.C)
Meine Sportschuhe sind neu.D)
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A
Was bedeutet das Wort “pflücken” auf
Türkisch?

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

17.

anhabenA)
grillenB)
koparmakC)
sparenD)

1. Müll a. spielen
2. Feuer b. fahren
3. Fußball c. werfen
4. Fahrrad d. machen

Wo macht man was? 

Welche Zuordnung ist zur obigen Frage
richtig?

Yukarıdaki soruya yönelik yapılan aşağıdaki
eşleştirmelerden  hangisi doğru olarak
verilmiştir?

18.

1a / 2b / 3d / 4cA)
1b / 2a / 3 c / 4dB)
1c / 2d / 3a / 4bC)
1d / 2c / 3b / 4aD)

Fuß / Minuten / Zentrum / zu / sind / im / zehn /
wir / 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?

19.

Sind wir Zentrum zu in zehn Minuten im
Fuß.

A)

Im Zentrum zu Fuß sind zehn wir in Minuten.B)
Minuten zu Fuß im Zentrum sind wir in zehn.C)
Zu Fuß sind wir in zehn Minuten im
Zentrum.

D)

Welche sind Geschäfte einer Stadt?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

20.

Die Metzgerei.A)
Der Duft.B)
Der Supermarkt.C)
Der Buchhandel.D)
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İNGİLİZCE 2 A
A: I have got toothache.
B: You ------- go to a dentist.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

1.

shouldA)
mustn’tB)
shouldn’tC)
can’tD)

A: I don't want to stay at home.
B: ------- we go to a fun fair?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

Let’sA)
Why don’tB)
Would you mindC)
What aboutD)

A: ------- was the flight?
B: It was terrible.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

3.

WhenA)
WhatB)
HowC)
WhereD)

A: What is the matter with you?
B: I ------- a fever.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

4.

have gotA)
has gotB)
didC)
doesD)

Do you mind ------- I use your pen?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

whenA)
ifB)
wouldC)
couldD)

We ------- steak and cheese yesterday night.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

eatsA)
eatenB)
ateC)
eatD)
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A
China is famous ------- its Great wall.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

onA)
aboutB)
forC)
withD)

My aunt ------- a big birthday cake for me last
Saturday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

makingA)
madeB)
is makingC)
makesD)

Ali: How ------- money is there in your pocket?
Can: There is 20 TL.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

manyA)
anyB)
moreC)
muchD)

You ------- get a taxi or you will miss the train.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

had betterA)
wouldB)
mustn'tC)
shouldn'tD)

They are going to meet in the new café -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

next Saturday A)
two hours agoB)
yesterdayC)
nowD)

Where ------- they go last February?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

doA)
doesB)
wasC)
didD)
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A
A: ------- I borrow your suitcase Brian?
B: Yes, of course.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

13.

WillA)
DidB)
DoC)
CanD)

You ------- smoke in closed areas.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

shouldA)
canB)
mustn’tC)
mustD)

Our school team won the football match -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

tomorrowA)
yesterday B)
next weekC)
every dayD)

Bill ------- her friends tomorrow afternoon.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

visitsA)
was visitingB)
is going to visitC)
visitedD)

What ------- you like to drink?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

canA)
willB)
doesC)
wouldD)

I ------- get up at  eight  o’clock  tomorrow
morning. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

am going toA)
going toB)
goingC)
go toD)

A: What did you do last night?
B: I ------- English.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

19.

will studyA)
studiesB)
studyingC)
studiedD)

I ------- at the hospital yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

wereA)
wasB)
willC)
amD)
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FRANSIZCA 2 A
A :  Vous avez une réservation?
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

Je vous en prieA)
L’hôtel est ferméB)
Oui, pour deux nuits C)
MerciD)

IIs vont ------- Philippe.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

enA)
àB)
deC)
chezD)

Nous faisons ------- l’équitation.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

deA)
enB)
du C)
auD)

Mon père achète un ------- de fleurs. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

beaucoupA)
grandB)
bouquetC)
desD)

A :  Où vas-tu? 
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

A 10 heuresA)
A la gareB)
En AutomneC)
Aujourd’huiD)

Il y a 18 bougies sur le gâteau car j’ai 18 -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

amisA)
annéeB)
ansC)
anniversaireD)

Qu’est-ce que c’est? 

Resimdeki nedir?

7.

C’est une table. A)
C’est un fauteuil. B)
C’est un lit. C)
C’est une chaise. D)

«Öğretmen nazikçe konuşuyor.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

8.

L’instituteur parle gentiment.A)
L’instituteur parle doucement. B)
Le professeur est franc.C)
Le professeur est gentil.D)
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A
A : -------
B : Oui. Il est en face de la boulangerie.
A : Pouvez-vous m’indiquer le chemin?
B : Bien-sûr. Vous tournez à droite puis à

gauche.

Choisissez l’expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

Je cherche la librairie.A)
Vous savez où est le café?B)
C’est où la mairie?C)
Pour aller à la pharmacie?D)

Je peux ------- français.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

parléA)
parlesB)
parleC)
parlerD)

Denise joue du piano ------- 8 ans. Elle joue bien.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

dansA)
depuis B)
malC)
aussiD)

A : Tu ------- du thé? 
B : Non, merci.

Choisissez les mots qui conviennent.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

veutA)
veulentB)
veuxC)
voulonsD)

fais /  de /  natation  /  je  /  la .
  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.

13.

IV-I-II-V-IIIA)
IV-II-I-III-VB)
IV-III-I-II-VC)
IV-V-III-I-IID)

I. Gérard parle très bien français.
II. Il habite en France.
III. Il est professeur de français.
IV. S’il vous plaît? 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

14.

IA)
IIB)
III C)
IVD)

simple / le / veut / chambre / une / client .
   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.

15.

II-III-V-VI-IV-IA)
II-VI-III-V-IV-IB)
V-IV-III-I-VI-IIC)
V-VI-III-I-II-IVD)

Marie travaille dans un restaurant: Elle est -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

chimisteA)
dentisteB)
serveuseC)
facteur D)
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A
«Tu as pris ton parapluie?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

17.

Yağmur mu yağıyor?A)
Şemsiye alalım mı?B)
Şemsiye alsak mı?C)
Şemsiyeni aldın mı?D)

Je ne sais pas ------- film regarder.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

quelA)
quelsB)
quelleC)
quellesD)

Je ------- du Canada.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

vientA)
viensB)
vasC)
vaD)

Dans trois jours, je vais ------- la Turquie.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

visiterA)
allerB)
venirC)
arriverD)
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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. 


