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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 A
Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan
herkese, Allah’ın yapılmasını kesin olarak
yasakladığı söz ve davranışlara ne ad verilir?

1.

MübahA)
CaizB)
HaramC)
SevapD)

Yapılması farz seviyesinde olmayan fakat
sünnetten daha kuvvetli olan dini hükümlere
ne ad verilir?

2.

VacipA)
ZiyanB)
MekruhC)
İfaD)

En’am Suresi kaç ayettir?3.

163A)
165B)
167C)
169D)

Helal ve haram konusundaki temel ölçütlerle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Şüpheli şeylerden sakınmak gerekir.A)
İyi niyet haramı, helal yapar.B)
Miktarın azlığı ve çokluğu haram hükmünü
değiştirmez.

C)

İsraftan sakınmak gerekir.D)

Aşağıdakilerden hangisi işverenlerin görev
ve sorumluluklarından biri değildir?

5.

İşçisinin beden ve ruh sağlığını önemsemekA)
İşçinin hakkını geciktirmeden vermekB)
Kendisine verilen işi ciddiyetle ve özenle
yerine getirmek

C)

Güvenli bir iş ortamı hazırlamakD)

Mükellefin yapıp yapmamakta özgür
bırakıldığı davranışlara ne ad verilir?

6.

TasnifA)
MahiyetB)
MübahC)
TefekkürD)

İslam Dininin sağlık ve tıpla ilgili
meselelerdeki görüşleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Otopsi yapmak hiçbir koşulda caiz değildir.A)
Bitkisel hayattaki kimsenin tedavisini
durdurmak ötenazi kapsamında yer alır.

B)

Tedavi maksatlı organ nakli bazı şartlarla
caizdir.

C)

Tıbbi bir zaruret olan kan naklinin dinen
sakıncası bulunmamaktadır.

D)

Allah’ın asla affedemeyeceği en büyük günah
nedir?

8.

ŞirkA)
KumarB)
ZinaC)
YalancılıkD)

Başkasına ait bir işi veya hizmeti bir bedel
karşılığında yapmayı üstlenen kimseye ne ad
verilir?

9.

KiracıA)
İşverenB)
İşçiC)
MalikD)

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’in
kutsal kitaplarından olan “Dört Kitap” içinde
yer almaz?

10.

KonuşmalarA)
Kış ve Yaz Vakayinameleri B)
Büyük BilgiC)
Orta Yol DoktriniD)
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A
I. Samsara
II. Karma
III. Nirvana

Yukarıdakilerden hangileri Hinduizm ile ilgili
kavramlardandır?

11.

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

I. Bodhi Ağacı
II. Tripitaka
III. Dharma
IV. Sangha

Yukarıdakilerden hangileri Budizm ile ilgili
kavramlardandır?

12.

Yalnız IA)
I ve IIIB)
I, III ve IVC)
I, II, III ve IVD)

Konfüçyanizm’e göre, fazilet kaç kısımdan
meydana gelir?

13.

4A)
8B)
12C)
16D)

Konfüçyanizm’de yüce varlığa ne ad verilir?14.

PujaA)
ŞrutiB)
SmritiC)
T’ienD)

Aşağıdakilerden hangisi Hindu İnanç
Sistemine göre, öne çıkan tanrısal
varlıklardan biri değildir?

15.

VişnuA)
ŞivaB)
BrahmaC)
Wu WeiD)

Hükümdar ve askerler, kast sistemindeki
hangi sınıfı oluşturur?

16.

SudralarıA)
KşatriyalarıB)
VaisyalarıC)
KeşişleriD)

Çin Terminolojisinde, Taoist Mabetler için
aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılmaz?

17.

MiaoA)
MensiyüsB)
KuanC)
KungD)

Hinduizmin tarihsel süreci kaç ana bölümde
incelenir?

18.

3A)
5B)
7C)
9D)

Taoizm’de zenginlik tanrısına ne ad verilir?19.

Kvan - TiA)
GanjB)
ShinC)
YinD)

I. Vücut
II. Duyular
III. Eğilimler
IV. Bilinçlilik

Buda’ya göre, yukarıdakilerden hangileri
insanoğlunu oluşturan unsurlardandır?

20.

Yalnız IA)
I ve IIB)
II, III ve IVC)
I, II, III ve IVD)
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FELSEFE 1 A
Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel
ve toplumsal işlevlerinden biri değildir?

1.

İnsana eleştirel düşünme alışkanlığı
kazandırmak

A)

İnsana bilmekten kaynaklanan keder ve
üzüntü vermek

B)

İnsanı peşin hüküm, ön yargı ve
varsayımlarının farkına vardırmak

C)

Demokrasinin daha iyi işlemesine katkı
sağlamak

D)

Bağımsız bir düşünce faaliyeti olarak
felsefenin başlangıcı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Antik Yunanlılar maddi ihtiyaçlarını
karşılayamadıkları için felsefeye yönelmek
zorunda kalmışlardır.

A)

Felsefenin Antik Yunanlılar’da başladığı
kabul edilir.

B)

Antik Yunan’daki demokratik düzen özgür
düşüncelerin çıkması için olumlu bir zemin
oluşturmuştur.

C)

Antik Yunan’da felsefe insan aklına dayanan
bağımsız bir faaliyet olarak başlamıştır.

D)

Felsefe kelimesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Arapça’dan dilimize geçmiştir.A)
Yunanca “philosophia” sözcüğünden
gelmektedir.

B)

Bilgelik iddiası anlamına gelmektedir.C)
Bilgelik, hikmet sevgisi demektir.D)

İnsanın kendini bilmesi ve kendine hakim
olması gerektiğini “Üstüne düşülmemiş bir
yaşam yaşamaya değer değildir.” sözleriyle
ifade eden filozof aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

HumeA)
SokratesB)
KantC)
DemokritosD)

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

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

duyusalA)
sistemliB)
rasyonelC)
refleksifD)

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

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

ÖzbilinçA)
ObjeB)
BilgiC)
BilinçD)

Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşüncenin
özelliklerinden biri değildir?

7.

Dogmatik olmasıA)
Rasyonel olmasıB)
Evrensel olmasıC)
Tutarlı olmasıD)

“Felsefede düşünceler birbirini geliştirecek ve
zenginleştirecek şekilde sürekli çoğalır.”

Yukarıdaki ifadede felsefi düşüncenin hangi
özelliği belirtilmiştir?

8.

Şüphe duyma A)
Evrensel olmaB)
Yığılımlı ilerlemeC)
Sistemli olmaD)

Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu
olabilir?

9.

Erdem nedir?A)
Öğlen ne yaptın?B)
Hangi tür müzik dinlersin?C)
Dünyada kaç ülke vardır?D)

“Bilme etkinliğinde insan düşünen yani -------
iken, onun karşılaştığı ve bilmek istediği varlıklar
ise -------dir.”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru
şekilde tamamlar?

10.

kavram – önermeA)
özne – nesneB)
argüman – bilinçC)
süje – bilgiD)
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A
"İlk filozof olarak anılan kişi M.Ö. 6. yy’da Antik
Yunanlı bir düşünür olan -------‘tir."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamalar?

11.

DiogenesA)
ThukididisB)
SokratesC)
ThalesD)

Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?12.

Eskişehir turistik bir şehirdir.A)
Limon ekşidir.B)
Çiçekler güzel kokar.C)
Karnın aç mı?D)

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

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

ÇelişiklikA)
AnalojikB)
MantıksalC)
ArgümanD)

1. önerme: Birinci kuşun kanadı vardır.
2. önerme: İkinci kuşun kanadı vardır.
3. önerme: Üçüncü kuşun kanadı vardır.
…
100. önerme: Öyleyse tüm kuşların kanadı vardır.

Yukarıdaki önerme aşağıdaki akıl yürütme
yöntemlerinden hangisine bir örnektir?

14.

TümdengelimA)
ÇelişiklikB)
TümevarımC)
BenzetmeD)

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

15.

AnalojiA)
TümdengelimB)
TümevarımC)
MetafizikD)

Dilin kavramsallaştırma işlevi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Önceki nesillerin birçok farklı alandaki
katkıları dil ile tanınır ve aktarılır.

A)

Sanat, felsefe gibi alanlardaki başarının dilin
gelişmişlik seviyesi ile ilgisi yoktur.

B)

Dildeki kavramlar var olanların
anlaşılabilmesini sağlayan yapılardır.

C)

Dildeki kavramlar olmadan araştırma ya da
ilerleme söz konusu olamazdı.

D)

Genel önermelerden özele doğru giden akıl
yürütme biçimine ne ad verilir?

17.

HakikatA)
ÇelişiklikB)
TümdengelimC)
AnalojiD)

Gerçeklik üzerine olan bilgiyi ifade eden
önermelerin dayanaklarını ortaya koymaya ne
ad verilir?

18.

UygulamaA)
TemellendirmeB)
GözlemC)
DoğrulukD)

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

19.

KültürA)
BilgiB)
DilC)
SanatD)

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

20.

TutarlılıkA)
TümdengelimB)
GörüşC)
AnalojiD)
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FELSEFE 4 A
Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıldan önce
çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardan biri
değildir?

1.

Rousseau, EmileA)
Aldous Huxley, Cesur Yeni DünyaB)
Goethe, Genç Werther’in AcılarıC)
Voltaire, CandideD)

Diyalektik yasasının oluş sürecini oluşturan
üç adım aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla
ve doğru olarak verilmiştir?

2.

Tümevarım – tez – antitezA)
Antitez – sentez – tezB)
Tümdengelim – tez – antitezC)
Tez – antitez – sentezD)

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

3.

AydınlanmaA)
FenomenolojiB)
HermeneutikC)
Meta-etikD)

-------; devletin gücünü yasama, yürütme ve yargı
olarak üçe ayırır. Her ne kadar günümüz
anlamında olmasa da güçler ayrılığı ilkesini
benimsemesi, düşüncelerin günümüze
uzandığını gösterir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

LockeA)
RousseauB)
HobbesC)
KantD)

I. Felsefede yeni ana akımların oluşması
II. Felsefenin yeni yöntemler kazanması
III. Sembolik mantık çalışmalarının yoğunlaşması
IV. Bilim felsefesi alanının kurulması

Yukarıdakilerden hangileri 20. yüzyıl
felsefesinin özelliklerindendir?

5.

Yalnız IVA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II, III ve IVD)

20. Yüzyıl felsefesinin özellikleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Felsefenin yeni yöntemler kazandığı
dönemdir.

A)

Felsefede uzmanlaşmaların olduğu
dönemdir.

B)

Akla sonsuz bir güvenin olduğu dönemdir.C)
Sembolik mantık çalışmalarının yoğunlaştığı
bir dönemdir.

D)

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

7.

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

I. Kişinin davranışta bulunurken hem
ödeve uygun davranmasını hem de
davranışlarının ödevden çıkmasını sağlayan
ilkelerdir.

II. Kişi, bu ilkelere uygun davranırsa ödeve de
uygun davranmış olacaktır.

III. İnsan eylemlerinin tamamı ödeve uygundur.

“Kant’ın Maksimleri” ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

8.

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

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

9.

FenomenA)
SkolastikB)
AydınlanmaC)
ModerniteD)

Aşağıdakilerden hangisi Hegel’in diyalektik
yasasının süreçlerinden biri değildir?

10.

TezA)
SentezB)
ArgümanC)
AntitezD)
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A
Metafiziksel önermelerin sözde önermeler
olduğunu savunan mantıkçı pozitivist
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

HegelA)
Rudolf CarnapB)
DescartesC)
SartreD)

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

12.

İonna KuçuradiA)
Nusret HızırB)
Nurettin TopçuC)
Hasan Ali YücelD)

“Varoluş, özden önce gelir.” yargısı ile
felsefe sisteminin merkezinde olan bir savı
dile getiren ve insanın özgürlüğünün
doğuştan değil bilinci sayesinde olduğunu
savunan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

SartreA)
GadamerB)
MarxC)
KuhnD)

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

14.

Dinle ilgili paranteze almaA)
Tarihle ilgili paranteze almaB)
Varoluşla ilgili paranteze almaC)
“İde”lerle ilgili paranteze almaD)

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

15.

DiyalektikA)
OntolojikB)
SkolastikC)
HermeneutikD)

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

16.

PopperA)
MarxB)
SartreC)
HegelD)

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

17.

TinA)
ParadigmaB)
GeistC)
KavramD)

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

18.

RealizmA)
HistorisizmB)
PozitivizmC)
RomantizmD)

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

19.

DescartesA)
GadamerB)
KantC)
LockeD)

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

20.

Birleşik katmanA)
Tinsel katmanB)
Organik katmanC)
Ruhsal katmanD)
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FİZİK 1 A
Yoğun haldeki maddenin ve elektriksel,
manyetik, optik ve esneklik gibi özelliklerini
inceleyen anabilimdalı aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Katıhal fiziğiA)
Atom fiziğiB)
Nükleer fizikC)
Plazma fiziğiD)

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

Yukarıdaki ifadeye göre, cismin hareketini
tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

2.

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

A)

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

B)

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

C)

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

D)

Aşağıdakilerden hangisi TÜBA’nın
görevlerinden biridir? 

3.

Yeraltı zenginlikleriA)
Ağaçlandırma ve erozyonB)
Küresel iklim değişikliğiC)
Araştırma ve yayın etiğiD)

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

4.

KuvvetA)
ÖzkütleB)
BasınçC)
HacimD)

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

5.

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

Aşağıdakilerden hangisi evrenin başlangıcını
tanımlamaya yönelik geliştirilen teorilerden
biridir? 

6.

KuantumA)
GörelilikB)
Big BangC)
ElektromanyetikD)

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

7.

GRID ağ yapısı A)
Manyetik hızlandırıcıB)
Sabit depolama platformuC)
Dinamik veri tabanıD)

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

8.

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

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

9.

El-CezeriA)
El-BiruniB)
El-HarezmiC)
El-HaziniD)

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

10.

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

Bir maddenin kütlesinin hacmine oranına ne
ad verilir?

11.

HacimA)
AğırlıkB)
BasınçC)
ÖzkütleD)

Kütlesi 6,497x1026 t olan bir gezegenin kg
olarak kütlesi ne kadardır? 

12.

6,497x1029A)
0,153x1029B)
6,497x1023C)
0,153x1023D)
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A
Kitre adı verilen maddenin suya katılarak
suyun yoğunluğunun arttırılması yolu ile
boyanın su üstünde kalması prensibine
dayalı yapılan işlem aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

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

0,23m3 mazotun litre değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

230A)
23B)
2,3C)
0,23x10–3D)

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

15.

512A)
200B)
0,512C)
2x10–3D)

Bir cismin ağırlığı 550 g olduğuna göre,
kilogram cinsinden değeri aşağıdakilerden
hangisidir? 

16.

0,55A)
1818B)
181818C)
550000D)

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

17.

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

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

18.

Ortalama ivmeA)
Anlık hızB)
Ortalama hızC)
Anlık ivmeD)

Cismin belirli bir referans noktasına göre
yönlü uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Anlık ivmeA)
Yer değiştirmeB)
Ortalama hızC)
KonumD)

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

20.

Elektromanyetik kuvvetA)
Güçlü nükleer kuvvetB)
Kütle çekim kuvvetiC)
Zayıf nükleer kuvvetD)
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FİZİK 4 A
Doğrusal su dalgalarının derin bölgelerden
nispeten sığ bölgelere geçerken gözlenen
yayılma doğrultusundaki sapması aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 

1.

KırılmaA)
YansımaB)
OdaklanmaC)
SaçılmaD)

Bir hareketlinin zıt eksenlerde düzenli olarak
tekrarlanan yer değiştirmesine ne ad verilir?

2.

Enerji dönüşümüA)
Frekans değişimiB)
Atma sürekliliğiC)
Dalga hareketiD)

I. Ses, dalgalar halinde yayılır.
II. Ses dalgaları yayılmak için esnek bir ortama

ihtiyaç duymaz.
III. Ses, hava moleküllerinin titreşimiyle oluşur.

Ses ve ses dalgaları ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri yanlıştır?

3.

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

Bir hareketin periyodu 5 s ise frekansı kaç
Hz'dir?

4.

0,2A)
0,3B)
0,5C)
0,8D)

I. X ışınları
II. Deprem
III. Kızılötesi

Yukarıdakilerden hangileri elektromanyetik
dalgalar arasında yer almaz?

5.

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

I. Manto
II. Çekirdek
III. Taş küre

Yukarıdakilerden hangileri yerkürenin
katmanları arasında yer alır?

6.

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

Yeşil boya aşağıdaki renklerin hangilerinin
karışımından elde edilir?

7.

Cyan + SarıA)
Magenta + CyanB)
Sarı + MagentaC)
Cyan + MaviD)

I. Işının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama
geçerken kırılma açısının 90° olduğu gelme
açısına sınır açısı denir.

II. Sınır açısından küçük gelme açılarında ışınlar
tam yansıma yapar.

III. Tam yansıma olayında ışın çok yoğun
ortamdan az yoğun ortama geçemez.

Yansıma olayı ve sınır açısı ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

8.

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

Doğrusal su dalgasının parabolik engele
çarptıktan sonra yöneldiği hareket
doğrultusundaki geçiş noktasına ne ad
verilir?

9.

Çap noktasıA)
Merkez noktasıB)
Odak noktasıC)
Tepe noktasıD)

Gözlemciden gelen ışınların düzlem aynanın
sınırlarındaki normali ile yansıyarak
oluşturduğu alan aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Görüş alanıA)
Görüntü alanıB)
Pencere alanıC)
Çerçeve alanıD)
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A
I. Gelen ışının hızı, yansıyan ışının hızından

daha küçüktür.
II. Gelen ışın ile yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
III. Gelen ve yansıyan ışınlar ayna normali ile

eşit açı yaparlar.

Düzlem aynaya gelen ışık ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

11.

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

Bir cismin kütlesine ve esnekliğine bağlı
olarak meydana gelen frekansa ne ad verilir?

12.

TınıA)
Kuramsal frekansB)
RezonansC)
Doğal frekansD)

Bir ışık kaynağının karşısına yerleştirilen
yüzey üzerine düşen ışık ışını miktarına ne ad
verilir?

13.

Gölge olayıA)
Işık akısıB)
LüksC)
LümenD)

Taşıdıkları enerjiye göre sınıflandırılan ve
yayılması için bir ortama ihtiyaç duyan dalga
türü aşağıdakilerden hangisidir?

14.

DaireselA)
ElektromanyetikB)
MekanikC)
EnineD)

Kenarları ortasına göre ince olan ve
arkasından cisme bakıldığında cismin büyük
görüntüsünün elde edildiği mercek türü
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

TümsekA)
Kalın kenarlı B)
ÇukurC)
Yakınsak D)

-------, titreşim doğrultusuna göre boyuna dalga
olarak sınıflandırılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

X-ışınıA)
ElektromanyetikB)
SesC)
SuD)

Tümsek aynalarda asal eksene paralel gelen
ışınların yansıması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

17.

Gelen ışınlar odak noktasından geri yansır.A)
Yansıyan ışınların uzantıları odak
noktasından geçer.

B)

Yansıyan ışınlar tepe noktasında odaklanır.C)
Gelen ışınların uzantıları merkez
noktasından geçer.

D)

Hareketsiz noktasal bir kaynağın su yüzeyine
teması sonucu meydana gelen hareketlilik ile
aşağıdaki dalga türlerinden hangisi oluşur?

18.

Boyuna dalgaA)
Enine dalgaB)
Dairesel dalgaC)
Elektromanyetik dalgaD)

Dalga boyunun ölçülmesinde kullanılan alet
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

ElektroskopA)
SterioskopB)
StetoskopC)
StroboskopD)

Asal eksenin aynayı kestiği nokta
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Tepe noktasıA)
Odak noktasıB)
Odak mesafesiC)
Merkez uzaklığıD)
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KİMYA 1 A
3. periyot 2A grubunda bulunan elementin
atom numarası kaçtır?

1.

3A)
4B)
11C)
12D)

Potasyum (K) atomunun atom numarası 19,
kütle numarası 39'dur Buna göre K+ iyonunun
elektron sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

2.

18A)
19B)
20C)
21D)

13Al ve 16S atomları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

3.

Her iki atom da ametaldir.A)
S atomunun yarıçapı Al atomunun
yarıçapından daha büyüktür.

B)

S atomu 6A, Al atomu ise 5A grubundadır. C)
S atomunun elektron ilgisi Al’dan fazladır.D)

19 elektronu bulunan potasyum (K) atomunun
Bohr Atom Modeli'ne göre elektron dizilimi
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

K:2)8)8)3A)
K:2)5)2)10B)
K:2)8)3)6C)
K:2)8)8)1D)

Evlerde temizlikte çamaşır suyu ile tuz ruhu
karıştırıldığında ortaya çıkan zehirli gaz
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

KlorA)
Karbon monoksitB)
Kükürt trioksitC)
Azot dioksitD)

NaHCO3 formülü ile verilen maddenin yaygın
adı aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Sud kostikA)
Yemek sodasıB)
Yemek tuzuC)
Sönmemiş kireçD)

Yukarıdaki elektron katman dizilimi aşağıdaki
türlerden hangisine ait olabilir?

7.

8OA)

9FB)

5B3+C)
15P3–D)

Aşağıdaki elementlerin hangisinin en son
katmanında 3 elektron bulunur?

8.

18ArA)

13AlB)

19KC)

20Ca D)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0103-A

12 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Deneylerinde gliserin, soda, sirke asidi, alkol
ve nitrik asit gibi kimyasal maddeleri bulmuş
olan felsefe ve bilim tarihiyle de ilgilenmiş
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Robert Boyle A)
Ebu Musa Cabir bin HayyamB)
Ebubekir er-RâzîC)
Antoine LavoisierD)

Azot dioksit molekülü ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Yağmur damlalarıyla birleştiğinde asit
yağmuruna sebep olur.

A)

En büyük kaynaklarından biri oksijensiz
çürümeler ile kontrolsüz kullanılan
gübrelerdir.

B)

Zehirli bir gazdır.C)
Fosil yakıtların yanması sonucunda ortaya
çıkmaz.

D)

 atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

11.

6A grubu elementidir.A)
Yarı metaldir.B)
3. periyotta yer alır.C)
17 nötronu vardır.D)

Yakılınca parlak alev vererek yanan, kolayca
dövülebilen, fotoğraf makinelerinde, yangın
bombalarında ve vücutta DNA sentezinde
kullanılan element aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

DemirA)
PotasyumB)
MagnezyumC)
KalsiyumD)

Elektronların çekirdeğin çevresindeki belirli
yörüngelerde değil, belirli enerji
seviyelerindeki belirli bölgelerde bulunma
ihtimalinin olduğunu savunan teori
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Modern Atom TeorisiA)
Dalton Atom TeorisiB)
Thomson Atom TeorisiC)
Kinetik Moleküler TeoriD)

Sıvı-sıvı heterojen karışımların ayrılmasında
kullanılan, alt kısmında bulunan musluk
sayesinde kontrollü olarak ayırım yapabilen
cam malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

14.

PipetA)
BüretB)
Ayırma hunisiC)
Balon jojeD)

Aşağıdaki maddelerden hangisi saf
maddedir?

15.

YoğurtA)
ElmasB)
KolonyaC)
Hava D)

Aşağıdaki türlerin hangisi izoelektroniktir?16.

 - A)

 - B)

 - C)

 - D)
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A
I. Atomun yapısında boşluk bulunmaktadır.
II. Atomda pozitif yük merkezde toplanmıştır.
III. Atomda pozitif yüklü tanecikler kadar elektron

vardır.
IV. Elektronlar çekirdekten oldukça uzakta yer

alırlar.

Atom modeliyle ilgili olarak yukarıdaki
ifadeleri savunan bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Joseph John ThomsonA)
John DaltonB)
Niels BohrC)
Ernest RutherfordD)

Evrendeki her şeyin ateş, hava, su ve
topraktan oluştuğunu iddia eden kimyanın
öncüsü aşağıdakilerde hangisidir?

18.

Ebubekir er-RâzîA)
EmpedoklesB)
AristoC)
DemocritusD)

Aşağıdakilerden hangisi kimyacıların çalışma
alanlarından biri değildir?

19.

EkolojiA)
Boya-tekstilB)
İlaçC)
PetrokimyaD)

Asit, baz gibi aşındırıcı maddeler deriye
damladığında veya sıçradığında o bölge
derhal bol miktarda aşağıdaki maddelerden
hangisiyle yıkanmalıdır?

20.

AsitA)
SuB)
BazC)
TuzD)
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KİMYA 3 A

Yukarıdaki kimyasal tepkimede stokiyometrik
katsayılar ne olmalıdır?

x y z h

1.

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

tepkimesine göre kaç gram etan (C2H6) gazı
yandığında 5,4 gram su (H2O) oluşur?(C:12
g/mol; H: 1 g/mol; O: 16 g/mol)

2.

2A)
3B)
6C)
12D)

Karbon elementinde bulunan, karbon - 12
izotopunun kütlesi 12 akb ve bağıl bolluğu ise
%99,89’dur. Karbon - 13 izotopunun kütlesi
13,0034 akb ve karbonun ortalama atom
kütlesi 12,01 akb ise karbon - 13 izotopunun
bağıl bolluğu yüzde kaçtır?

3.

1,11A)
2,22B)
4,44C)
8,88D)

32 gram metan (CH4) gazı 128 gram oksijen
(O2) ile yandığında 72 g su buharı (H2O) ve bir
bir miktar karbon dioksit (CO2) oluşuyorsa,
oluşan karbon dioksit kaç gramdır?

4.

88A)
72B)
64C)
32D)

Etan (C2H6) molekülünü oluşturan karbon ve
hidrojen elementlerinin kütleleri arasındaki
oran 4/1’dir. 30 gram etan eldesi için kaç
gram karbon elementi gereklidir?

5.

4A)
8B)
16C)
24D)

CaF2(aq)  H2SO4(aq)  CaSO4(k)  2HF(aq)

Yukarıdaki tepkime için 3 kg CaF2 aşırı

miktarda H2SO4 ile tepkimeye girdiğinde 1,43

kg HF elde ediliyorsa HF’e göre yüzde verimi
kaçtır?
(CaF2: 78,08 g/mol, HF: 19,99 g/mol)

6.

93A)
85B)
74C)
65D)

Eğer iki element birden fazla türde bileşik
oluşturuyorsa bileşiklerdeki aynı tür
elementlerin kütleleri arasında sabit oran
olduğunu ifade eden kanun aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Termodinamiğin 1. kanunuA)
Katlı oranlar kanunuB)
Kütlenin korunumu kanunuC)
Sabit oranlar kanunuD)
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A
H2SO4(aq) + 2KOH(aq)  K2SO4(aq)+2H2O(s)

tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

1 mol H2SO4 bileşiği ile 2 mol KOH bileşiği
tepkimeye girer.

A)

4 mol KOH molekülünden 2 mol K2SO4
bileşiği oluşur.

B)

Asit – baz tepkimesi türündedir.C)
6,02x1023 H2SO4 molekülünden 1,20x1020

H2O molekülü oluşur.
D)

tepkimesi hangi tür tepkimedir?

9.

Sentez (oluşum) tepkimesiA)
Asit-baz tepkimesiB)
Yanma tepkimesiC)
Çözünme-çökelme tepkimesiD)

0,35 mol Fe2O3 bileşiği kaç tane Fe atomu
içerir?

10.

4,21 x1023A)
6,02 x1023B)
8,43 x1023C)
1,69 x1024D)

Demirin paslanması ile oluşan Fe2O3
bileşiğinin mol kütlesi kaçtır?
(Fe: 55,84 g/mol; O: 16,00 g/mol)

11.

71,84A)
103,84B)
143,68C)
159,68D)

Aşağıdaki heterojen karışımlardan hangisi
emülsiyonlara örnektir?

12.

DumanA)
Etan – SuB)
HoşafC)
AyranD)

Etil alkolün suda çözünmesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

13.

Pozitif yüklü iyonların etrafı su molekülü ile
sarılarak çözünme gerçekleşir.

A)

İyon – dipol etkileşimi ile çözünme
gerçekleşir.

B)

Dipol – dipol etkileşimi ile çözünme
gerçekleşir.

C)

Etil alkol iyonik birleşik olduğundan zıt yüklü
iyonlar arası çekim kuvveti sözkonusudur.

D)

Aşağıdaki özelliklerden hangisi koligatif
özelliktir?

14.

DiyalizA)
Kaynama noktası yükselmesiB)
Derişim azalmasıC)
YoğunlaşmaD)

Hava, şekerli su, sirke, kolonya ve alaşımlar
hangi tür karışımlardır?

15.

AerosolA)
SüspansiyonB)
ÇözeltiC)
Adi karışımD)
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A
Aşağıdaki karışımlardan hangisi ayırma
hunisi ile ayrılamaz?

16.

Su – yağA)
Su – karbon tetraklorürB)
Su – toprakC)
Su – benzinD)

Kaynama noktası 76,8 °C olan karbon
tetraklorür ile kaynama noktası 100°C olan su
karışımını aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile
ayırmak uygundur?

17.

Ayrımsal kristallendirmeA)
SüzmeB)
Ayrımsal damıtmaC)
YüzdürmeD)

Sulu seyreltik 1 kg’lık çözeltinin derişimi 2
ppm ise bu çözeltide kaç g madde
çözünmüştür?

18.

0,002A)
0,003B)
0,004C)
0,005D)

Alaşımları oluşturan metallerin ayrılmasında
aşağıdaki özelliklerden hangisinin farklı
olmasından yararlanılır?

19.

YoğunlukA)
Erime noktasıB)
Kaynama noktasıC)
ÇözünürlükD)

15 gram NaCl tuzunun 185 g suda çözünmesi
ile hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde
derişimi kaçtır?

20.

45,5A)
22,5B)
15,0C)
7,5D)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0103-A

17 İzleyen sayfaya geçiniz.



SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2 A
Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça
aşağıdakilerden hangisi kara yollarında
sürücülerin uyması gereken kurallardan biri
değildir?

1.

Trafiği aksatmayacak veya tehlikeye
sokmayacak şekilde şerit değiştirmek

A)

İşaret vermeden şerit değiştirmemekB)
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini
sürekli kullanmak

C)

İki şeridi birden işgal etmemekD)

Aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaret
ve levhalarından, geçme yasağı sonu
levhasıdır?

2.

A)

B)

C)

D)

Sarı ışığın yeşil ışıktan sonra yanması hangi
anlama gelmektedir?

3.

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğuA)
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğuB)
Dur işareti levhası anlamında olduğuC)
Ok işareti yönüne dönüş yapılacağı
anlamında olduğu

D)

Toplumda bulunan insanların trafik ortamı
içinde birbirlerine karşı olan tutum ve
davranışlarına ne ad verilir?

4.

DüzenA)
Trafik adabıB)
Trafik ortamıC)
KuralD)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin
önlerindeki bir aracı geçmelerinin yasak
olduğu durumlardan biri değildir?

5.

Geçmenin trafik işaretleriyle onaylandığı
yerlerde

A)

Yaya ve okul geçitlerindeB)
KavşaklardaC)
Demiryolu geçitlerindeD)

Hiçbir şekilde soldaki şeride geçilemediği ve
şeridin üzerinden gidilemediği yol çizgisine -------
denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

kesik yol çizgisiA)
yazılar ve işaretlerB)
park yeri çizgileriC)
devamlı yol çizgisiD)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Trafik
Kanunu’nun” amacıdır?

7.

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılmasını,
açılmasını, eğitim, denetim ve çalışma
esaslarını belirlemek

A)

Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi
amacıyla 123. madde gereğince sürücü
kursları açmak

B)

Kara yollarında can ve mal güvenliğini
sağlamak amacıyla trafik düzeni ve trafik
güvenliğini ilgilendiren tüm konularda önlem
almak

C)

Sürücü kurslarında eğitilen sürücü
adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını
yapmak başarılı olanlara sertifika vermek

D)

Otomobil ve kamyonet kullanacak kişiler
hangi sınıf sürücü belgesi almalıdır?

8.

A sınıfıA)
B sınıfıB)
C sınıfıC)
D sınıfıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının
nedenlerinden biri değildir?

9.

YolA)
İnsanB)
TaşıtC)
GenetikD)

İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir
sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup yeniden
sürücü belgesi alanlar, belgelerinin alındığı
tarihten itibaren iki yıl süreyle ------- olarak kabul
edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden  hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

aday sürücüA)
kesin sürücüB)
öğrenci sürücüC)
geçici sürücüD)

I. Organ ve doku nakli yapan araçlar
II. İtfaiye araçları
III. Hizmetin devamı süresince koruma araçları

ile korunan araçlar
IV. Ticari araçlar

Yukarıdakilerden hangileri geçiş
üstünlüğüne sahip araçlardandır?

11.

Yalnız IVA)
I ve IVB)
III ve IVC)
I,II ve IIID)

Aşağıdakilerden hangisi bisiklet kullanımının
ekonomik katkılarından biridir?

12.

Toplu taşıma araçlarında yolcu sayısın da
azalma

A)

Çevredeki canlılara verilen zararlarda
azalma

B)

Yeşil alan ve tarım alanlarının kaybında
azalma

C)

Gürültü kirliliğinde azalmaD)

Birbirini takip eden araçların hızı 110 km/sa
ise takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

13.

45A)
55B)
65C)
90D)

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu
bakımından farklı olduğu işaretlerle
belirlenmediği durumlarda, geçiş hakkıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

14.

Motorlu araçlardan sağdaki soldan gelen
araca geçiş hakkını vermelidir.

A)

Lastik tekerli traktör ve iş makinesi
sürücülerine, diğer motorlu araçlar geçiş
hakkını vermelidir.

B)

Karşıya geçen ve geçmekte olan yayalar
kavşağa gelen sürücülere geçiş hakkını
vermelidir.

C)

Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara
geçiş hakkını vermelidir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma
araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri değildir?

15.

Araç durmadan araçtan inmemekA)
İnecek yolcuların geçişlerini engellememekB)
Kapılara ani ve hızlı hareket etmekC)
Hamile, yaşlı, engelli, gazi ve çocuklu
yolculara öncelik tanımak

D)

Aşağıdakilerden hangisi Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliği’ne göre, okul ve taşımalı
eğitim servisi olarak kullanılan araçlarda
aranan şartlardan biri değildir?

16.

Okul servis araçlarının arkasında “okul taşıtı
”yazısı bulundurulmalıdır.

A)

Okul servis araçlarında öğrencilerin kolayca
yetişebileceği camlar açılıp kapanır
olmalıdır.

B)

Okul servis araçlarında yazın serin kışın
sıcak ortam sağlayacak sistemler
bulundurulmalıdır.

C)

Okul servis araçlarının yaşları on iki
yaşından büyük olmamalıdır.

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin trafikte
karşılaşacakları bazı durumlar ve bu
durumlar karşısında sergileyebilecekleri
olumlu davranışlardan biri değildir?

17.

Acil bir durum olmadığı halde öndeki araca
selektör yapmak

A)

Trafikte aracından yaşlı veya çocuk indirmek
için kısa süreli duran bir sürücüye sabırlı
davranmak

B)

Karlı bir havada zincir takmaya çalışan
sürücüye yardım etmek

C)

Yağmurlu havalarda yayalara su
sıçratmamaya özen göstermek

D)

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede
kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere
ne ad verilir?

18.

Yaya geçidiA)
Okul geçidiB)
Hemzemin geçitC)
Trafik geçidiD)

Aşağıdakilerden hangisi Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliği’nde okul servis
sürücülerinin uyması gereken kurallardan
biri değildir?

19.

Servis hizmeti sırasında taşıta başka
herhangi bir yolcu alabilirler.

A)

Öğrencileri oturtarak rahat bir yolculuk
yapmalarını sağlamak amacıyla araçlarında
gerekli tedbirleri almalıdırlar.

B)

Öğrencileri taahhüt ettikleri yere kadar
götürüp getirmelidirler.

C)

Öğrencilere yardım etmek için araçta rehber
personel bulundurmak zorundadırlar.

D)

Yasal koşulların belirlediği trafik ölçütlerini kişinin
yaşamında doğal davranışlar haline
dönüştürebilmek kişilerin can ve mal güvenliğini
sağlamak amacıyla yapılması gereken
çalışmaların tümüne ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

trafik ortamıA)
trafik eğitimiB)
trafik güvenliğiC)
Karayolları Trafik KanunuD)
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SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 A
1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

1.

Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.A)
Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır.B)
Ekonomik ve sosyal haklara ayrıntılı biçimde
yer vermiştir.

C)

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere
bırakılmıştır.

D)

Halkın seçmen olabilmesi için ırk, servet,
cinsiyet, yetenek gibi şartların aranmadığı oy
türüne ne ad verilir?

2.

İhtiyariA)
Kısıtlı B)
Genel C)
SerbestD)

Herhangi bir konuda mağdur olan kişilerin,
bunu yetkili makamlara yazılı olarak
bildirerek mağduriyetlerinin ortadan
kaldırılmasını isteme hakkına ne ad verilir?

3.

Sağlık hakkıA)
Yaşama hakkıB)
Vatandaşlık hakkıC)
Dilekçe hakkıD)

Hukukun üstünlüğü kavramı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

4.

Bazı yasalar anayasadan üstündür.A)
Devlet erkleri birbirlerinin alanına müdahale
eder.

B)

Yargı, hür ve bağımsızdır.C)
Halkın belirli kesimi hukuk önünde eşittir.D)

Aşağıdakilerden hangisi III. Kuşak haklardan
biri değildir?

5.

GelişmeA)
YaşamaB)
BarışC)
ÇevreD)

1961 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Temel hak ve özgürlükler kısıtlanmıştır.A)
İnsan haklarına dayalı devlet anlayışı
benimsenmiştir.

B)

Yasaların anayasaya uygunluğu için
yargısal denetim getirilmiştir.

C)

Kuvvetler ayrılığı getirilmiştir.D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti
devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan
biri değildir?

7.

Üniter devlet yapısı ve laiklikA)
Hukukun üstünlüğüB)
Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait
olması

C)

Kuvvetler birliğiD)

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini
sınırlayan, onu belli yönde davranmaya
zorlayan ilk belge aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Islahat FermanıA)
Sened-i İttifakB)
Kanun-i EsasiC)
Gülhane Hatt-ı HümayunuD)

Atatürk ilkelerinden devletçilik ilkesinin en
temel amaçlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Türk halkını layık olduğu yaşam standardına
yükseltmek

A)

Özel sektörü tamamen red etmekB)
İhracatı yasaklamakC)
Dışa bağımlılığı artırmakD)

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının
korunması konusunda demokrasilerde
yaşanan sorunların sebeplerinden biri
değildir?

10.

Bilim ve teknoloji alanında sağlanan
gelişmelerin kontrolsüz kullanımı

A)

Uluslararası terörB)
Sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşmasıC)
Hızlı toplumsal değişmeD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0103-A

21 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
-------, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde
yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü,
gelenek ve görenek birliği olan insan
topluluğudur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi  doğru şekilde
tamamlar?

11.

Turist  topluluğuA)
ÖrgütB)
DevletC)
MilletD)

Birleşmiş Milletler Örgütü kaç yılında
kurulmuştur?

12.

1945A)
1947B)
1949C)
1951D)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Yargıçlar, seçildikleri ülkeden bağımsız
olarak görev yaparlar.

A)

Mahkemenin yaptırımı hapis cezası şeklinde
de olabilir.

B)

Üye devletlerden seçilen yargıçlardan
oluşur.

C)

Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme
hükümlerini yerine getirip getirmedikleri
denetlenir.

D)

Toplumda farklı ekonomik ve sosyal sınıfların
bulunmaması, bir ülkede yaşayan halkın eşit
olması, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık
tanınmaması olarak ifade edilen ilke
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

LaiklikA)
İnkılapçılıkB)
DevletçilikC)
HalkçılıkD)

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

15.

19 Mayıs 1919A)
23 Nisan 1920B)
29 Ekim 1923C)
3 Mart 1924D)

Uluslararası koruma mekanizmalarının
işletilmesinde hem uluslararası
organizasyona dâhil olan hem de bu
organizasyon tarafından hazırlanan
antlaşmaya taraf olan devlet için uygulanan
denetim aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Denetimli serbestlikA)
Sözleşme dışı denetimB)
Sözleşme içi denetimC)
Adli kontrolD)

Hilafetin kaldırıldığı tarih aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

19 Mayıs 1919A)
23 Nisan 1920B)
29 Ekim 1923C)
3 Mart 1924D)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın
ülkeler arasında doğacak çatışmaların
önlenmesi için faaliyet gösteren organı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Danışma KomitesiA)
Çatışma Önleme MerkeziB)
Hür Seçimler BürosuC)
Kıdemli Memurlar KomitesiD)

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

19.

HalkçılıkA)
DevletçilikB)
CumhuriyetçilikC)
MilliyetçilikD)

-------, bir hukuk düzeni tarafından  düzenlenen
geniş ve serbestlik alanını ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

ÖzgürlükA)
SuçlulukB)
BağımlılıkC)
RejimD)
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SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 2 A
Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün
aşamalarından biri değildir?

1.

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

Başlangıcı ve sonu olan, uzunluğu önceden
belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratan,
iç içe geçmiş amaç ve hedeflere sahip,
planlanan uygulama adımlarıyla çeşitli
ürünlerin elde edildiği, ayni ve nakdi
kaynaklarla yürütülen çalışmalara ne ad
verilir?

2.

İş planıA)
İş fikriB)
Fizibilite etüdüC)
ProjeD)

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik
etüdünün ekonomik incelemede yapılan
araştırmalarından biri değildir?

3.

Kuruluş yeri seçimiA)
Finansman giderlerinin belirlenmesiB)
Ürün araştırmasıC)
Ham madde analiziD)

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

4.

KoordinasyonA)
ÇözümlemeB)
GüdülemeC)
Fizibilite(Yapılabilirlik) çalışmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik
etüdünün faydalarından biridir? 

5.

Geri dönüşümü hızlandırır.A)
Rekabeti artırır.B)
Kredilerin doğru ve etkin kullanılmasını
sağlar.

C)

Toplumun eğitim seviyesini artırır.D)

Aşağıdakilerden hangisi finansal inceleme
kapsamında yapılan çalışmalardan biridir?

6.

Temel mühendislik tasarımlarının yapılmasıA)
Ulaşım faktörlerinin araştırılmasıB)
Makine donanımının seçilmesiC)
Finansman tablolarının hazırlanmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin
özelliklerinden biri değildir?

7.

Yönetim yetkisi ortaklardan birine, birkaçına
ya da dışardan birine bırakılabilir.

A)

Ortakların sorumlulukları taahhüt ettikleri
sermaye ile sınırlıdır.

B)

Şirket kârları bütün ortaklar arasında ve
belirtilen oranlarda veya eşit olarak dağıtılır.

C)

Her ortağın şirket yönetiminde yetkisi vardır.D)

Ar-Ge, işletmelerin temel fonksiyonlarından,
hangisinin kapsamında yer alır?

8.

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

Kişi ya da işletmelerin ihtiyaç duydukları
fonların belirlenerek sağlanması ve bu
fonların en uygun alanlara kaydırılarak
yönetilmesine  ne ad verilir?

9.

TedarikA)
PazarlamaB)
Finansal YönetimC)
PlanlamaD)

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

10.

El koyma A)
KamulaştırmaB)
SonlandırmaC)
ÖzelleştirmeD)

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

11.

Finans işletmeleriA)
Hizmet üreten işletmelerB)
Kiralama işletmeleriC)
Tarım işletmeleriD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin
özelliklerinden biridir?

12.

Ortakların ölümü veya ortaklıktan çekilmeleri
şirketi etkiler.

A)

Büyük sermaye toplama yeteneğine sahip
olduğundan büyük işletmeler anonim şirket
niteliğinde kurulur.

B)

Ortaklık kolaylıkla devredilemez.C)
Şirketin kurulması için en az beş kurucunun
bulunması gerekir.

D)

Otomobil fabrikaları aşağıdaki işletmelerden
hangisine örnektir?

13.

Sanayi işletmeleriA)
Finans işletmeleriB)
Ticaret işletmeleriC)
Kiralama işletmeleriD)

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

14.

VakıfA)
FederasyonB)
İşletmeC)
PiyasaD)

Bir işletmenin ürünlerinin yurt içinde ya da
yurt dışında satışını ve pazarlanmasını
sağlayan, işletmeye bağlı olarak çalışan ve
işletmeyle aralarındaki ilişkinin hukuki
kurallara bağlı olduğu işletme ya da şahıslara
ne ad verilir? 

15.

BayiA)
AjansB)
FranchisingC)
TedarikçiD)

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

16.

AhilikA)
İş ahlakı kurallarıB)
ÖrfC)
Hukuk kurallarıD)

Bir işletme sistemi çerçevesinde yapılan
satış etkinliklerinde denenmiş, kendini ispat
etmiş bir markanın desteği ve güvencesi
altında iş yapan firmaların mal ve hizmet
dağılımına yönelik olarak belli bir bedel
karşılığında söz konusu marka ve sistemin
sahibi olan firma ile girmiş oldukları
bağımsız ticari ilişki türüne ne ad verilir?

17.

FranchisingA)
DistribütörB)
KartelC)
Know-howD)

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

18.

Doğru işletme kurallarıA)
Doğru ihtiyaç tespitiB)
Doğru mağaza dekorasyonu seçimiC)
Doğru hedef kitleD)

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

19.

KOSGEBA)
TSKBB)
SPKC)
BDDKD)

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

Yukarıdakilerden hangileri girişimcinin yasal
sorumluluklarındandır?

20.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)
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SEÇMELİ KİMYA 1 A
Temel haldeki nötr bir gaz atomundan bir
elektronun uzaklaştırılması için gereken
minimum enerjiye ne ad verilir?

1.

Elektron ilgisiA)
İyonlaşma enerjisiB)
ElektronegatiflikC)
Van der Waals yarıçapıD)

Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek
olduğu bölgelere ne ad verilir?

2.

Atom numarasıA)
Enerji düzeyiB)
OrbitalC)
KabukD)

Metallerin (amfoter metaller hariç)
oksitlerinin sulu çözeltisi hangi özelliği
gösterir?

3.

AsidikA)
BazikB)
AmfoterC)
NötrD)

Orbitalin şeklini ve bir enerji düzeyinde kaç
tane alt enerji düzeyi olduğunu veren
kuantum sayısı aşağıdakilerden hangisi?

4.

Açısal momentum kuantum sayısıA)
Spin kuantum sayısıB)
Manyetik kuantum sayısıC)
Baş kuantum sayısıD)

Elektron dizilimi ns2 (n-1)d2 olan elementlerin
beklenen yükseltgenme basamağı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

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

Aşağıdakilerden hangisi iç geçiş
elementleridir?

6.

d blok elementleriA)
f blok elementleriB)
p blok elementleriC)
s blok elementleriD)

Aşağıdakilerden hangisi 29Cu+ iyonunun
elektron dizilimidir?

7.

A)

B)

C)

D)

5 atmosfer basınçta -10 °C'de 3 mol CO2
gazının haçmi kaç L'dir? 
(R=0,0821 L . atm. /mol . K)

8.

12,955 A)
13,940 B)
35,987 C)
38,724 D)
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A
Kinetik enerji ile hız arasındaki ilişkiyi
açıklayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)

35 °C sıcaklıkta 2 atm basınçta bulunan 2 mol
N2 gazı 120 mL hacim kaplıyor, gazın sıcaklığı
ve basıncının sabit kalması koşulu ile 3 mol
N2 gazı kaç mL hacmi kaplar?

10.

20 A)
80 B)
180 C)
240 D)

0,20 mol CO ve 0,60 mol CO2 gazlarından
oluşan gaz karışımının toplam basıncı 3 atm
ise her bir gazın kısmi basıncı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

A)

B)

C)

D)

45 °C sıcaklıkta 60 mL hacim kaplayan bir
gazın miktarı ve basıncının sabit kalması
koşulu ile sıcaklığı 60°C'ye yükseltildiğinde
gazın hacmi kaç mL olur?

12.

1,047 A)
57,297 B)
62,830 C)
1764,900 D)

100 g NaCl’ün 1000 g suda çözünmesi ile
hazırlanan çözeltinin saf çözücüye göre
donma noktası alçalması kaçtır? 
(MA (NaCl)= 58,5 g/mol, su için Kd=1,86 °C/m)

13.

-1,590A)
0,855B)
1,590C)
1,709D)

1 M 500 mL H2SO4 çözeltisinin hacmi 1000
mL'ye çıkarılırsa yeni çözeltinin molaritesi ne
olur?

14.

0,25 MA)
0,5 MB)
1,5 MC)
2 MD)

500 g etil alkolde 10 g fenolün çözünmesiyle
oluşan çözeltinin molalitesi kaçtır? 
(MA (C6H6O)= 94 g/mol)

15.

0,020A)
0,025B)
0,050C)
0,212D)
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A
5 g KCl’ün 500 mL suda çözünmesi ile
hazırlanan çözeltinin molaritesi kaçtır? 
(MA (KCl)= 74,5 g/mol)

16.

0,010A)
0,067B)
0,134C)
0,298D)

CCl4 ve Na+ arasındaki etkileşim türü
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimiA)
İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol
etkileşimi

B)

Dipol-dipol etkileşimiC)
İyon-indüklenmiş dipol etkileşimiD)

Bir tuzun çözünürlüğü 30 °C sıcaklıkta 20
g/100 g su ve 80 °C sıcaklıkta 50 g/100 g
sudur. 30 °C sıcaklıkta 250 gram suda 120
gram tuz çözünerek hazırlanan çözeltinin
sıcaklığı 80 °C 'ye çıkarıldığında doymuş bir
çözelti oluşturmak için kaç gram tuz ilave
edilmelidir?

18.

5A)
50B)
70C)
125D)

K2SO4’ün 25 °C’de 100 g sudaki çözünürlüğü
120 g olduğuna göre aynı sıcaklıkta 500 g
suda kaç gram K2SO4 çözünür?

19.

20A)
60B)
240C)
600D)

Yukarıdaki faz diyagramına göre AB eğrisi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Buharlaşma-yoğuşma eğrisiA)
Erime-donma eğrisiB)
Süblimleşme-kırağılaşma eğrisiC)
Üçlü-kritik nokta eğrisiD)
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SEÇMELİ MANTIK 1 A
Sevil’in aynı anda hem Ankara’da hem de
İzmir'de olduğunu söylemek aşağıdaki mantık
ilkelerinden hangisine ters düşmektedir?

1.

Üçüncü Durumun OlanaksızlığıA)
ÖzdeşlikB)
ÇelişmezlikC)
Yeter-NedenD)

Genelden özele yapılan akıl yürütme biçimine
ne ad verilir?

2.

AnalojiA)
TümevarımB)
ÖzlükC)
TümdengelimD)

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

Yukarıdaki ifade aşağıdaki akıl yürütme
biçimlerinden hangisine bir örnektir?

3.

AnalojiA)
TümevarımB)
TümdengelimC)
DedüksiyonD)

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

4.

TopiklerA)
Birinci AnalitiklerB)
Matematiğin İlkeleriC)
Sofistik KanıtlarD)

Yargının nesnesiyle olan uygunluğuna bilgi
doğrusu denilirken, doğruluğunun akıl aracılığıyla
bilindiği yargılara mantıksal doğruluk denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
mantıksal doğruluktur?

5.

Su, normal koşullarda 100 oC’de kaynar.A)
Kar beyazdır.B)
Hiçbir köpek  kedi değildir.C)
Einstein zekidir.D)

Mantık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

Mantık doğrusu, doğrululuğu gözlem ve
deneyle kanıtlanabilen yargılardır.

A)

Mantık, doğru düşünmenin kurallarını
inceleyen bir disiplindir.

B)

Mantık kelimesi Grekçe "logos"
sözcüğünden gelir.

C)

Mantık, tüm bilimlerin temelinde yer alır.D)

Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden
biri değildir?

7.

Yeter - NedenA)
Üçüncü Durumun OlanaksızlığıB)
BenzeşimC)
AynılıkD)

Aşağıdakilerden hangisinde hem mantıksal
hem de bilgi doğruluğuna uyulmuştur?

8.

Bütün insanlar filozoftur. Sokrates bir
insandır. O halde, Sokrates bir filozoftur.

A)

Bütün bilimler matematikseldir. Biyoloji bir
bilimdir. O halde, biyoloji matematikseldir.

B)

Bütün kediler beyazdır. Boncuk bir kedidir.
O halde, Boncuk beyazdır.

C)

Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir
insandır. O halde, Sokrates ölümlüdür.

D)

17. yüzyılda W. Leibniz tarafından "Her
yargının doğruluk nedeni bir başka yargıdır.
O halde, her yargının doğruluğu için bir
başka yargı gereklidir." şeklinde açıklanan
mantık ilkesine ne ad verilir?

9.

ÇelişmezlikA)
Yeter-NedenB)
ÖzdeşlikC)
Üçüncü Durumun OlanaksızılığıD)

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

10.

Zengin - GayretliA)
Saygılı - SaygısızB)
Uzun - KısaC)
Uysal - İnatçıD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0103-A

28 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi “Beş Tümel”den biri
değildir?

11.

TürA)
AyrımB)
İlintiC)
KıyasD)

“Hiçbir insan sağlıklı değildir.” önermesinin
altık önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Hiçbir insan olmayan sağlıklı değildir.A)
Bazı insanlar sağlıklı değildir.B)
Tüm insanlar sağlıklıdır.C)
Bazı sağlıklı olmayanlar insandır.D)

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu (apodiktik)
bir önermedir?

13.

Balıklar memeli hayvanlardır.A)
Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.B)
Bazı insanlar güzel yüzlüdür.C)
“pi” sayısının (3,14…) virgülden sonraki 665.
rakamı “3”tür.

D)

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

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

14.

KavramA)
TerimB)
İmgeC)
Nesnel gerçeklikD)

Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?15.

Bazı kediler miyavlar.A)
Tüm canlılar beslenir.B)
Keşke pikniğe gitsek!C)
Bütün ağaçlar yeşildir.D)

“Bazı kuğular beyaz değildir.” önermesinin
ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Bazı beyaz olmayanlar kuğu olmayan
değildir.

A)

Bazı kuğular beyazdır.B)
Bazı beyazlar kuğudur.C)
Her beyaz olmayan kuğudur.D)

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

17.

Genel kavram - Tekil kavramA)
Açık kavram - Genel kavramB)
Tekil kavram - Soyut kavramC)
Somut kavram - Soyut kavramD)

Aşağıdaki önermelerden hangisi “Her insan
gayretlidir.” önermesi ile eşdeğerdir?

18.

Her gayretli olmayan insan olmayandır.A)
Her insan gayretli olmayandır.B)
Her gayretli insandır.C)
Hiçbir insan olmayan gayretli değildir.D)

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

19.

EntimemA)
Hulfi KıyasB)
SoritC)
Zincirleme KıyasD)

Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde,
sırasıyla kolektif kavram ile distribütif
kavram verilmiştir?

20.

İnsan - HayvanA)
Ali - Bazı İnsanlarB)
Milletvekili - MeclisC)
Aile - ÇocukD)
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SEÇMELİ MATEMATİK 2 A
Yarıçap uzunluğu olan kürenin yüzey

alanı kaç dir?

1.

A)

B)

C)

D)

Hacmi m3 olan bir kürenin yarıçapı kaç
m'dir?

2.

9A)
6B)
4C)
3D)

Bir torbada aynı büyüklükte 3 kırmızı ve 4
beyaz top vardır. Bu torbadan, çekilen top
torbaya tekrar bırakılmamak koşulu ile,
rastgele iki top çekildiğinde iki topun da
kırmızı olma olasılığı kaçtır?

3.

A)

B)

C)

D)

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

4.

A)

B)

C)

D)

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

5.

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

Bir soruyu Ali’nin çözme olasılığı 

Ayşe’nin çözme olasılığı ise tür. Aynı

soruyu Ali’nin veya Ayşe’nin çözme olasılığı

 olduğuna göre, her ikisinin de soruyu

çözme olasılığı kaçtır?

6.

A)

B)

C)

D)

 eşitsizliğinin çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir? 

7.

A)

B)

C)

D)

Toplamları 6, kareleri farkı 24 olan iki sayının
çarpımı kaçtır? 

8.

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

Yukarıdaki eşitsizlik sisteminin çözüm
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)
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A

Yukarıdaki taban yarıçap uzunluğu 10 cm ve
yüksekliği 30 cm olan dik koninin hacmi kaç
cm3 tür?

10.

A)

B)

C)

D)

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

11.

A)

B)

C)

D)

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

12.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki çemberde BC yayının ölçüsü 15°
olduğuna göre, AD yayının ölçüsü kaç
derecedir?

13.

15A)
30B)
50C)
85D)

Yukarıda O merkezli çembere [PA ve [PB
sırası ile A ve B noktasında teğettir.

 ve cm olduğuna
göre, bu çemberin yarıçap uzunluğu kaç
cm’dir?

14.

A)

12 B)

C)

15 D)
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A

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

ve olduğuna göre, 

 kaç derecedir?

15.

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

Yukarıdaki şekilde A, B ve C noktaları O
merkezli çemberin üzerinde, A, O, C noktaları
doğrusal, |AB|=6 br ve |BC|=8 br olduğuna
göre, çemberin yarıçap uzunluğu kaç br'dir?

16.

5A)
7B)
10C)
14D)

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

17.

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

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

18.

A)

B)

C)

D)

derecedir?

19.

30A)
40B)
50C)
60D)

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

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

20.

8A)
9B)
10C)
11D)
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SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 A
Bellek, güdü, duygu ve davranışların fizyolojik
temelleri üzerinde laboratuvar çalışmaları yapar.
Organizmanın anatomik yapısının, sinir sistemi,
salgı bezleri gibi fizyolojik olayların davranışlarla
olan ilişkisini saptamaya çalışır.

Yukarıda sözü edilen psikoloji dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Eğitim psikolojisiA)
Deneysel psikolojiB)
Din psikolojisiC)
Klinik psikolojiD)

Bireyin dış dünyayı nasıl içselleştirip
uyarıcıları kendine özgü bir biçimde
algıladığını anlamayı amaçlayan ve deney
yöntemini kullanan psikoloji yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

BilişselA)
HümanistikB)
PsikodinamikC)
BütüncülD)

Bir araştırmacı, öğrencilerin aşırı kaygılı oldukları
bir okulda kaygının nedenleri ile ilgili bir çalışma
yürütmüştür. Çalışma sonunda kaygının
nedenlerini belirlemiş, hangi koşullarda ve ne
zaman ortaya çıkacağını tespit etmiş, önerilerde
bulunmuştur. 

Bu araştırma, psikolojinin insan
davranışlarına yönelik hangi amacıyla
ilgilidir?

3.

BetimlemeA)
Etkileyebilme ve kontrol etmeB)
Anlama ve açıklamaC)
Önceden kestirebilmeD)

Yapılan çalışmaların başka bilim insanları
tarafından yinelendiğinde birbirine yakın
sonuçlar vermesini ifade eden psikoloji
ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

4.

ÖlçülebilirlikA)
TekrarlanabilirlikB)
SağlanabilirlikC)
GözlenebilirlikD)

Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı merkezini
kuran bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

RaziA)
Mazhar Osman UsmanB)
GazaliC)
Muzaffer ŞerifD)

I. Organizma
II. Davranış
III. Zihinsel süreç
IV. Pozitif bilim

Yukarıdakilerden hangileri günümüzde
psikoloji tanımının önemli unsurları arasında
yer alır?

6.

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

İki olay ya da olgu arasındaki benzerlikten
yola çıkarak, onların başka bakımlardan da
benzer olacaklarını öne süren çıkarsamaya
ne ad verilir?

7.

KorelasyonA)
AnalojiB)
TümevarımC)
TümdengelimD)

Psikolojinin konusunun ve katkısının zihnin
yapısı ve bilinç denilen karmaşık yapının
çözümlenmesi olduğunu öne süren psikoloji
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

İşlevselciA)
BiyolojikB)
YapısalcıC)
DavranışçıD)

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji
araştırmalarında kullanılan betimleyici ve
tanımlayıcı yöntemlerden biri değildir?

9.

Deneysel yöntemA)
Anket yöntemiB)
İç gözlemC)
GörüşmeD)
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A
I. Fizyoloji
II. Biyoloji
III. Sosyoloji
IV. Ekonomi
V. Coğrafya

Yukarıdakilerden hangileri psikolojinin insan
davranışlarını açıklayabilmek için
yararlandığı bilim dalları arasında yer alır?

10.

Yalnız IA)
Yalnız VB)
II, III ve IVC)
I, II, III, IV ve VD)

Bireyin örnek aldığı kişinin düşünce ve
davranışlarını benimseyerek taklit etmesine
ne ad verilir?

11.

HayranlıkA)
EmpatiB)
ÖzdeşimC)
ÖzbakımD)

Algılama, iç çevre olarak ifade edilebilecek
süreçlerden hangisine örnektir?

12.

BilişselA)
PsikolojikB)
DuyuşsalC)
BiyolojikD)

Kalıtım yoluyla edinilmiş ve davranış için
gerekli alt yapıyı sağlayan özelliklere ne ad
verilir?

13.

Edinilmiş donanımA)
Algısal değişmezlikB)
GelişimC)
Doğuştan donanımD)

Uyarıcılara organizma tarafından verilen
karşılığa ne ad verilir?

14.

SüreçA)
EtkiB)
TepkiC)
ÇevreD)

Beynin ve işlevlerinin davranışlar üzerindeki
etkileriyle ilgilenen bilim insanlarına ne ad
verilir?

15.

NöropsikologA)
NörofizyologB)
NörologC)
NörobiyologD)

Ebeveynlerin genetik özelliklerinin kuşaklar
boyu çocuklara aktarılmasına ne ad verilir?

16.

ÇevreA)
DNAB)
KalıtımC)
MizaçD)

Birbirini takip eden uyarıcıların tek tek değil,
bir bütün olarak algılanması, gruplamaya yol
açan koşullardan hangisiyle ilgilidir?

17.

YakınlıkA)
BenzerlikB)
TamamlamaC)
DevamlılıkD)

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

18.

Nesne devamlılığını kavramaA)
Kendisini çevreden ayırt etmeB)
Dışkı kontrolünü öğrenmeC)
Nesneler için zihinsel temsiller oluşturmaD)

Piaget’ye göre aşağıdakilerden hangisi
somut işlemler döneminin özelliklerinden
biridir?

19.

Ahlaki kararlarda niyet kavramının gelişmesiA)
Kendisini dış dünyadan ayırt etmeB)
Tek boyutlu düşünmeC)
Bilimsel yöntemle problem  çözmeD)

Denize ilk girdiğinde üşüyen birine kısa bir
süre sonra su sıcaklığının normal gelmesi
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

20.

Farklılaşma eşiğiA)
Duyusal uyumB)
Duyum eşiğiC)
Yetersiz uyarımD)
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SEÇMELİ TARİH 2 A
Nizam-ı Cedid Ordusu’nun giderlerini
karşılamak amacıyla kurulan hazine
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

DefterdarlıkA)
Hazine-i AmireB)
Hazine-i HassaC)
İrad-ı CeditD)

Sanayi Devrimi hangi ülkede başlamıştır?2.

İngiltereA)
İtalyaB)
FransaC)
RusyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Kapitalizm
ideolojisinin ortaya çıkmasının
nedenlerinden biri değildir?

3.

XIV. ve XVII. yüzyıl arasında uluslararası
ticaretin azalması

A)

Bilimin özellikle de gözlem ve tümevarım
metodundaki gelişimin eski düzene olan
inancı yıkması

B)

Bankacılığın zayıflamasıC)
Sermaye birikimine sahip yeni bir iş adamı
sınıfının ortaya çıkması

D)

Sened-i İttifak hangi Osmanlı padişahı
döneminde imzalanmıştır?

4.

II. MahmutA)
IV. MuratB)
II. MehmetC)
I. SelimD)

Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi’nin
(1876) maddeleri arasında yer almaz?

5.

Basın, kanunlar çerçevesinde hürdür.A)
Müsadere ve angarya serbesttir.B)
Hiç kimse kanunların belirttiği sebepler
dışında başka bir bahane ile
cezalandırılamaz.

C)

Meclisi açma kapama yetkisi padişaha aittir.D)

Genç Osmanlılar Cemiyeti’nin temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Islahat Fermanı’nı ilan etmekA)
Eski Osmanlı kurumlarını yeniden kurmakB)
Tanzimat reformlarına muhalefet etmekC)
Mutlak monarşi yerine anayasal bir monarşi
kurmak

D)

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

7.

John CalvinA)
VoltaireB)
Thomas MünzerC)
John LockeD)

“Sanayi-i Nefise Mektebi” hangi Osmanlı
padişahı döneminde açılmıştır?

8.

II. MehmetA)
II. MuratB)
II. AbdülhamitC)
II. OsmanD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut
Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?

9.

Mekteb-i Tıbbiye’nin açılmasıA)
II. Meşrutiyetin ilan edilmesiB)
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adlı yeni
bir ordunun kurulması

C)

Memur yetiştirmek üzere Mekteb-i Maârif-i
Adliyye’nin açılması

D)

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

10.

Kanun önünde herkes eşit sayılacakA)
Kişilere mülk hakkı verilecekB)
Vergiler sosyal sınıflara göre belirlenecekC)
Askerlik işleri düzene sokulacakD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi XVIII. ve XIX.
yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin endüstriyel
üretime geçişte yaşadığı zorlukların
nedenlerinden biri değildir?

11.

Meclis-i Maarif-i Umumiye'nin kurulmasıA)
Rusya ve Avusturya ile yapılan uzun süreli
savaşların getirdiği mali sıkıntılar

B)

III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde
başlatılan ıslahatlara ulemanın karşı çıkması

C)

Devlet sınırları içerisinde meydana gelen
isyanlar

D)

“Milletlerin Zenginliği” adlı eser aşağıdaki
kişilerden hangisine aittir?

12.

John LockeA)
Adam SmithB)
David HumeC)
Thomas HobbesD)

Farklı etnik kökene sahip toplumların farklı
kültür birikimlerini (din, dil, gelenek,
alışkanlık, vb.) ve aidiyet duygularını, egemen
kültür ve kimlik dokusu içinde eritip yok
etmesine ne ad verilir?

13.

AsimilasyonA)
DiocesisB)
ŞansölyeC)
KnezlikD)

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin
genel özelliklerinden biri değildir?

14.

İş bölümünde modern eğitimden
faydalanılması

A)

Üretim araçlarının mülkiyetinin fabrika/firma
sahibine ait olması

B)

Üretimde el emeğinin ön planda olmasıC)
Üretimde çalışan sayısının binlerle ifade
edilmesi

D)

Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi savaş
sırasında almıştır?

15.

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

Aşağıdakilerden hangisi 1838 Balta Limanı
Ticaret Antlaşması’nın hükümleri arasında
yer almaz?

16.

İngilizlere diledikleri miktarda ham maddeyi
satın alma imkânı verilmesi

A)

İngilizlerle olan transit ticaretten alınan
verginin kaldırılması

B)

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

D)

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

17.

Tasfir-i EfkarA)
Takvim-i VekayîB)
ÖğütC)
AçıksözD)

Fransızların “toplumun tavrı” anlamında
kullandıkları kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

KamuoyuA)
NafiaB)
MavnaC)
HegemonyaD)

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

19.

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

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

20.

Islahat Fermanı’nı ilan etmekA)
Göçler sonrasında ortaya çıkan sorunları
çözmek

B)

Deniz kuvvetlerine bağlı asker yetiştirmekC)
Tanzimat Fermanı’nı ilan etmekD)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı
kelimeler bir arada kullanılmıştır?

1.

Evin koridorlarının darlığına rağmen salonu
çok genişti.

A)

Beraber çok güldük çok ağladık.B)
Kendini düşünen, egoist insanlardan
korkmalıyız.

C)

Yıllardır kar-zarar hesabı yapmadan çalışır.D)

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

2.

İnsan ve insan davranışlarını ele alıp
insanın iç dünyasını anlamaya çalışmaları

A)

Edebi eserin oluşturulmasında psikoloji ve
psikiyatriden yararlanılması

B)

Ruh çözümlemelerinde kullanılan
yöntemlerin aynı olması

C)

Dil benzerliği ilişkisinin güçlü olması.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı
kelimeler bir arada kullanılmıştır?

3.

Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.A)
İlgi ve alakanızı esirgemediğiniz için
hepinize teşekkür ederim.

B)

Arabanın hem içinin hem dışının yıkanmaya
ihtiyacı var.

C)

Koca bir ömrü kimi gün ağlayarak kimi gün
gülerek tükettik.

D)

Konu, tema, kişi ve bu kişilerin metindeki
işlevlerinin belirlendiği "hikâye yazma planı"
bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

4.

PlanlamaA)
Taslak metin oluşturmaB)
Metni düzeltme ve geliştirmeC)
HazırlıkD)

"Kamus-ı Türki" adlı sözlüğün yazarı kimdir?5.

Ferit DevelioğluA)
Şemsettin SamiB)
Mustafa bin ŞemsettinC)
Ahmet Vefik PaşaD)

Edebiyat ve felsefe arasındaki farklarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6.

Edebiyatta dil göndergesel  işlevde kullanılır.A)
Felsefede amaç, varlık, evren, doğa, bilgi
gibi konularda sistematik bir düşünce ortaya
koymaktadır.

B)

Edebiyatta düşünceden çok duygu ve
sezgiler ön plandadır.

C)

Felsefede kavramların hakim olduğu bir dil
kullanılır.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

7.

Annesinin kokusundan başka hiçbir kokuyu
kullanmazdı.

A)

Kör makasla kumaş kesmeye çalışıyor.B)
O kadar zorladı ki sonunda kapının kolu
kırıldı.

C)

Yıllarca boş sözlerle bizleri oyalamaya
çalıştı.

D)

“düştü” kelimesi aşağıdaki cümlelerin
hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?

8.

Müdür işten ayrılınca şirketi yönetmek bana
düştü.

A)

Balkondaki saksı bahçeye düştü.B)
Borçlarını düştükten sonra geriye hiç parası
kalmadı.

C)

Ona babasının mirasından küçük bir ev
düşmüş.

D)
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A
Bir hikâye oluştururken “planlama”
bölümünde aşağıdakilerden hangisi
yapılamaz?

9.

Metin tutarlılığını değerlendirmeA)
Mekanı ve zamanı belirlemeB)
Anlatıcı ve bakış açısını belirlemeC)
Olay örgüsünü ve çatışmaları belirlemeD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı
kelimeler bir arada kullanılmıştır?

10.

Ben öyle düşündüğünüz gibi çok varlıklı
zengin biri değilim.

A)

Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi sekiz
dereceymiş.

B)

Ruhumuz genç olduktan sonra bedenimizin
yaşlanmasının ne önemi var.

C)

Bu durumu aynen olduğu gibi kabul etmemi
bekliyordu.

D)

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk
hikâyesinin özelliklerinden biri değildir?

11.

Bireyin toplumsal ilişkilerinin çevresinden
soyutlanarak gösterilmesi

A)

Yazarın toplumcu gerçekçi bakış açısına
sahip olması

B)

Bireysel konuların işlenmesiC)
Anlatımda “ben-yazar” anlatıcının öne
çıkması

D)

“Toplum için sanat” anlayışının asıl amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Sosyal hayata fayda sağlamakA)
Estetik başarıyı yakalamakB)
İdeolojik söylemden uzak durmakC)
Güzellik duygusuna ulaşmakD)

Var olan bütün varlıkları, değerleri ve
gerçekleri reddeden öğretiye ne ad verilir?

13.

SembolizmA)
KuralsızlıkB)
VaroluşçulukC)
NihilizimD)

I. Evreni saran tabakaya atmosfer adı verilir.
II. Bana göre şiirde kafiye en önemli

unsurdur. 
III. Ekvator dünyamızı ikiye bölen çizgidir.
IV. Perde kapanınca ev karanlığa büründü.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden
hangileri terim anlamlıdır? 

14.

I ve IIIA)
II ve IVB)
I, II ve IIIC)
II, III ve IVD)

Garipçiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

15.

Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.A)
Şiirde, ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır.B)
Şiirde, şairanelikten kaçınmışlardır.C)
Edebi sanatlara başvurmuşlardır.D)

 Halkın hayatından ve kültüründen
uzaklaşmak

 Kelimelerin çağrışımına dayalı, soyut bir şiir
dili oluşturmak

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

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

16.

Milli Edebiyat Dönemi Türk ŞiiriA)
İkinci YeniB)
1980 sonrası Türk ŞiiriC)
Cumhuriyet Dönemi Halk ŞiiriD)
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A
1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan
şiir anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

17.

Toplumcu gerçekçi şiir anlayışı bu dönemde
Türk Edebiyatı’nda yeniden canlanmaya
başlar.

A)

Açık, sade, insancıl bir şiir kurmaya
çalışılmıştır.

B)

1950’lerdeki İkinci Yeni şiir anlayışının
devamı niteliğindedir.

C)

Bu dönemde şiirler “toplum için sanat”
anlayışıyla yazılmıştır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi 1940 kuşağı olarak
adlandırılan toplumcu şairlerin amaçlarından
biri değildir?

18.

Estetik kaygıyı ön planda tutmakA)
Sanata farklı açılardan bakmakB)
Sanatı kent soylularının tekelinden çıkarmakC)
Şiire, şekle bağlı değişiklikler getirmekD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi
şiir anlayışını benimseyen şairlerden  biri
değildir?

19.

Ahmet ArifA)
Nazım HikmetB)
Şükran KurdakulC)
Asaf HaletD)

I. Halk şiirinin imkânlarından yararlanarak
modern şiirler yazmışlardır.

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

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

20.

I ve IIA)
I ve IIIB)
I, II ve IVC)
I, III ve IVD)
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SEÇMELİ ALMANCA 8 A
Man soll nie die ------- Adresse und
Handynummer in einem sozialen Netzwerk
veröffentlichen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

vollständigeA)
möglicheB)
technischeC)
mobileD)

Ich bin gegen Computer, weil die Technik
gesundheitsschädlich ist.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Wie viel hast du für deinen Computer
bezahlt?

A)

Sind Sie für oder gegen Computer?B)
Ist dieses Computer für Sie?C)
Wer benutzt den Computer am meisten?D)

Mit intelligenten Werbespots ------- man den
Kunden beeindrucken.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

kannA)
wurdenB)
habenC)
hättenD)

Der Backofen, -------, ist zu verkaufen.

Welches ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

das sehr gut glättetA)
der sehr gut kühltB)
die auch trocknetC)
der ganz gut backtD)

A: -------
B: Hier rechts musst du zweimal drücken!
A: Auf den roten Knopf?
B: Ja, da ist der Auslöserknopf.

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

5.

Was macht deine Maschine, bist du
zufrieden?

A)

Woher hast du diese machine?B)
Wer hat eine neue Waschmaschine?C)
Wie funktioniert dieses Apparat?D)

Das Mädchen, ------- neu in unserer Klasse ist,
------- aus Düsseldorf.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

die / lebtA)
das / kommtB)
den / stehtC)
der / arbeitetD)

Die Privatdaten / Das Netzwerk / Das
Smartphone / Die Ankunftszeit

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Die PrivatdatenA)
Die AnkunftszeitB)
Das SmartphoneC)
Das NetzwerkD)
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A
In Afrika war Trommeln der -------
Kommunikationsweg..

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

gedruckteA)
tauschbarenB)
einzigeC)
zentraleD)

Was bedeutet das Wort “Die
Fernkommunikation” auf Türkisch?

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

9.

Uzaktan iletişimA)
Saniyeler içindeB)
Bağlantı kurmaC)
İlişki yönetmeD)

-------, weil sich die Menschen nicht mehr
miteinander unterhalten.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

Ich spreche ungefähr drei StundenA)
Ich bin gegen das HandyB)
Er mag Musik hörenC)
In jeder Familie gibt es ein WaschmaschineD)

A: Wie oft benutzen Sie Ihr Handy?
B: -------.
A: Ich benutze ihn auch sehr wenig.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

11.

Ich benutze das Handy nicht oft, maximal 1
Stunde am Tag

A)

Ich habe mein Handy verlorenB)
Er hat eine neue HandynummerC)
Es stört mich, wenn man auf der Strasse
laut mit Handy spricht

D)

Was für ein Formular brauchst du für ein Paket?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

Wir können das mit einem Paketaufkleber
erledigen.

A)

Du kannst ein Einschreibebrief schicken.B)
Ich brauche Briefmarken.C)
Ich brauche ein Paketscheinformular.D)

(I) Herzlich Willkommen zu Ihrem Handy
Reparatur Service. (II) Sie können sich direkt mit
ihrem Ansprecherpartner verbinden. (III) Bitte
drücken Sie auf die 1 für den Kundendienst. (IV)
Er schickt das Paket durch die Post.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

13.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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A
Können Sie mir sagen, wann die Post ankommt?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14.

Ich muss es zuerst wiegen.A)
Es ist ein kleines Paket.B)
Maximal in 6 Werktagen.C)
Ich habe das Paketschein ausgefüllt.D)

Wenn ich in Englisch gut -------, ------- ich helfen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

15.

wäre / würdeA)
war / wurdeB)
hatte / kannC)
hätte / hatD)

Meine Mutter kennt als ------- nur das Gold
kaufen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

ComputerzubehörA)
ArbeitszeitenB)
MarkenartikelC)
SparmöglichkeitenD)

Die Beamterin am Schalter sagt mir, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

warum willst du Deutsch lernenA)
dass er viel Geld gespart hatB)
wie hoch die Gebühr für das Konto istC)
damit sie zusammen kommen könnenD)

Ich spare das Geld für die Zeit nach dem Abi,
------- ich möchte eine Weltreise machen. 

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

dazuA)
damitB)
dennC)
dassD)

Meine Tochter benutzt ihre Kreditkarte. Sie hat
kein Bargeld dabei.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Wenn ich mit meiner Tochter einkaufen
gehe, benutzt sie meine Kreditkarte.

A)

Wenn meine Tochter neue Sachen kaufen
will, benutzt sie mein Bargeld.

B)

Wenn meine Tochter kein Bargeld dabei hat,
benutzt sie ihre Kreditkarte.

C)

Wenn meine Tochter viel einkaufen will,
benutzt sie ihre Kreditkarte.

D)

Krankenschwester / ich / als / einer / arbeite / in
Klinik

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

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

20.

Arbeite ich Klinik als in einer
Krankenschwester.

A)

Ich arbeite als Krankenschwester in einer
Klinik.

B)

Krankenschwester Klinik ich arbeite als in
einer.

C)

In einer ich Klinik arbeite als
Krankenschwester. 

D)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 8 A
The school was ------- by Simsek family in 1989.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

1.

provided A)
happenedB)
requiredC)
foundedD)

Kevin: Could you ------- a table for two people
at the restaurant, please?

David: Yeah, sure.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

2.

booked A)
to bookB)
bookC)
bookingD)

Ayşe: Would you mind ------- me with my
homework?

Ahmet: Yeah, that’s fine. 

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

3.

to helpA)
be helpB)
helpingC)
helped D)

Helen: What ------- you like to drink?
Sarah: Tea, please.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

4.

willA)
wouldB)
isC)
are D)

------- I tried hard to get a good mark, I failed in
my history class. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

5.

WhyA)
BecauseB)
AlthoughC)
Despite D)

‘She shouted at her father yesterday and she
feels bad now’ can be paraphrased as -------

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

6.

She likes shouting at her father.A)
She feels bad because of her father.B)
Shouting at her father made her angry.C)
If she hadn’t shouted at her father, she
would have felt better.

D)
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A
I felt so sad because of my mother’s illness -------
I went out with some friends to have coffee. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

7.

alsoA)
soB)
howeverC)
but D)

------- I was driving on the highway, it started to
snow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

8.

After A)
BeforeB)
WhenC)
AsD)

Jack is fond of his family. He thinks his family is
his number one ------- in his life. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

9.

priorityA)
solutionB)
problemC)
issueD)

His projects mostly focus ------- renewable
energy.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

10.

withA)
onB)
in C)
ofD)

Mr. Carter devoted his life ------- science and
technology.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

11.

in A)
onB)
ofC)
toD)

He will be remembered as a man ------- honour. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

12.

in A)
toB)
ofC)
withD)
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A
I am so busy these days so I will get my house
-------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

13.

cleaning A)
cleansB)
cleanC)
cleanedD)

I like riding a motorbike ------- its dangers.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

in spite ofA)
althoughB)
thereforeC)
however D)

Our English teacher allows us ------- Turkish
during class when we have difficulties. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

15.

to speakA)
speakB)
spoke C)
speakingD)

My smart phone crashed suddenly. -------, I had
to buy a new one yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

16.

ThenA)
ThereforeB)
Because C)
SinceD)

I had a terrible car accident two days ago. I wish I
------- more carefully.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

17.

had drivenA)
hadn’t driven B)
didn’t driveC)
should drive D)

I think I shouldn’t ------- so angry with my children
last night. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

18.

have beenA)
beenB)
beC)
have D)

I wish I ------- in İzmir now. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

19.

be A)
wereB)
amC)
wasD)

I wish I ------- to my mother’s advice. I feel very
regretful now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

20.

be listen A)
have llistenedB)
had listenedC)
listenD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 8 A
A :  À quoi sert une cuillère?
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

A parlerA)
A lireB)
A manger C)
A regarderD)

Le ------- est une langue officielle ------- Belgique.

Trouvez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcükleri bulunuz.

2.

belge / auA)
français / enB)
français / auC)
belge / enD)

fait    /    choix    /    avez    /    votre    /    vous?
  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.

3.

V / IV / II / III / IA)
V / III / I / IV / IIB)
III / IV / V / I / IIC)
III / I / V / IV / IID)

Lequel est un accessoire de cuisine?

Aşağıdakilerden hangisi bir mutfak
gerecidir?

4.

Une casseroleA)
Un crayonB)
Une couleurC)
Un pullD)

Pierre déteste la ville. Il est ------- la vie en ville.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

protesteA)
pourB)
parC)
contreD)

C’est un mouvement -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

6.

françaiseA)
oficielleB)
francophoneC)
FranceD)

I. Ensuite, je vais faire le tour du monde.
II. J’ai pris de nouvelles résolutions cette année.
III. Tout d’abord, j’ai décidé d’économiser de

l’argent. 
IV. Bientôt c’est le nouvel an.
V. Enfin, je vais recommencer mes études. 

Mettez les phrases dans le bon ordre.

Yukarıdaki cümleleri bir paragraf oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

7.

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

Pauline est fatiguée ------- voyager. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

8.

enA)
auB)
deC)
àD)
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A
Ali est né ------- 10 Octobre ------- 1991? 

Trouvez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcükleri bulunuz.

9.

à / dansA)
le / enB)
en / enC)
pour / leD)

- Le fondateur de la Turquie, c'est -------?
- C'est Atatürk.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

quiA)
quandB)
commentC)
oùD)

«Les enfants ont mangé des bonbons.»

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Les bonbons seront mangés par les enfants.A)
Les bonbons auront été mangés par les
enfants.

B)

Les bonbons ont été mangés par les
enfants.

C)

Les bonbons se mangent par les enfants.D)

Alice ne veut ------- danser ------- jouer.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

ni / neA)
ne / niB)
pas / neC)
ni / niD)

------- de litres d'eau vous buvez par jour?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

CombienA)
Est-ce queB)
ChacunC)
DansD)

- -------?
- Vendredi prochain.

Choisissez la question qui convient.

Konuşmada cevabı gerektiren soru
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Nous sommes quel jourA)
Quand vous partezB)
Vous venez d'oùC)
Vous allez oùD)

- -------?
- Elle est en Turquie. 

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

15.

Où est la CappadoceA)
Où est PierreB)
Où va LéaC)
Où se trouve ce muséeD)

C’est Ahmet qui ------- venu ce soir. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

16.

aA)
esB)
aiC)
estD)
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A
A :  Quelle est la capitale de la Turquie?
B :  -------

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?  

17.

AnkaraA)
MersinB)
İstanbulC)
AntalyaD)

Combien de personnes parlent français dans
-------?

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

18.

mondialA)
mondialementB)
le mondeC)
mondialeD)

«La beauté est une notion abstraite.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Güzellik somut bir kelimedir. A)
Güzel olmak soyuttur. B)
Güzel kavramlar soyuttur. C)
Güzellik soyut bir kavramdır. D)

Pierre : -------? 
Paul : En courant.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada cevabı
gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Qui a couruA)
Comment es-tu tombéB)
Pourquoi parles-tuC)
Tu veux quelque chose D)
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TARİH 1 A
Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve
olguların zamanını tespit ederek
sıralanmasına yardımcı olan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir? 

1.

HeraldikA)
CoğrafyaB)
KronolojiC)
EpigrafiD)

12 Hayvanlı Türk takvimi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Güneş yılı esas alınmıştır.A)
Türklerin kullandığı ilk takvimdir.B)
12 ayda bir devir yapmıştır.C)
Yıllar hayvan adlarıyla gösterilmiştir.D)

Osmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek
amacıyla kullanılan takvim aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Hicri takvimA)
Celâli takvimiB)
Miladi takvimC)
Rumi takvimD)

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın, Ömer
Hayyam’ın başkanlığında kurulan bir
astronomi heyetine hazırlattığı takvim
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Rumi takvimA)
Celâli takvimiB)
Miladi takvimC)
Hicri takvimD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin
insana sağladığı faydalardan biri değildir?

5.

Bireyin, mensubu olduğu toplumun yapısal
özelliklerini öğrenmesi

A)

Kökü geçmişe dayanan ve yüzü geleceğe
dönük olan ortak yaşama isteğini
uyandırması

B)

Bir toplumda ulaşılacak ortak hedeflerin
tespitini sağlaması

C)

Bireyin, deney ve gözlem yapabilme
becerisini geliştirmesi

D)

Paleolitik Çağ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Çanak çömlekten kaplar yapılmıştır.A)
İnsanlara mağara ve sığınaklarda
yaşamıştır.

B)

Avıcılık ve toplayıcılık hakimdir.C)
Taş, ahşap, kemik ve boynuzlardan aletler
yapılmıştır.

D)

İlk hayvan hikâyelerinin (Fabl) öncüsü olan
medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

7.

FriglerA)
HititlerB)
LidyalılarC)
SümerlerD)

İnsanlık tarihinde ilk kez madeni parayı
kullanan medeniyet aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

FenikelilerA)
LidyalılarB)
SoğdlarC)
AsurlularD)

İlk düzenli orduyu kuran medeniyet
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

AsurlarA)
Akadlar B)
UrartularC)
BabillerD)

Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Truva AntlaşmasıA)
Lagaş AntlaşmasıB)
Uruk AntlaşmasıC)
Kadeş  Antlaşması D)

Sümerlerde en yüksek rahip, yargıç ve
komutan statüsündeki rahip-krallara ne ad
verilir?

11.

EnsiA)
DionysosB)
DemeterC)
HermesD)
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A
Babillerin 282 maddeden oluşan, alım satım,
miras, hırsızlık ve adam öldürme gibi
sorunları da içeren hukuk kuralları
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Manu KanunlarıA)
Urgakina KanunlarıB)
Mişna KanunlarıC)
Hammurrabi KanunlarıD)

Hz. Muhammed'in (sav)  ölümünden sonra
kurduğu devlet teşkilatının başına geçen
kişilere verilen unvan aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

NaibA)
İkbalB)
HalifeC)
MuidD)

Müslümanlar kağıt yapımını hangi
medeniyetten öğrenmiştir?

14.

MısırA)
BizansB)
ÇinC)
İranD)

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da
alışverişlerde değişim aracı olarak kullanılan
madenlerden biri değildir?

15.

AltınA)
TunçB)
BakırC)
BronzD)

Türk-İslam devletlerinde ticari hayat ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Yol boyunca gelebilecek tehlikelere karşı
tüccarların mal ve nakit varlığı devlet
güvencesine alınmıştır.

A)

Ticaret teşvik edilerek ülkenin imarı ve
halkın refahının artması hedeflenmiştir.

B)

Devlet ülke sınırları içinde yapılan ticarete
daha fazla destek vermiştir.

C)

Tüccarlara konaklama alanlarında üç gün
ücretsiz kalma olanağı tanınmıştır.

D)

Kara ticaretinde, ticari mallları bölgeler ve
ülkeler arasında taşıyan ticaret kafilelerine ne
ad verilir?

17.

KervanA)
MütekaitB)
AkileC)
SakalibeD)

Özgür köylülerin şövalyenin vassalı olduğu,
en altta tarım işçileri ya da serflerin
bulunduğu sisteme ne ad verilir?

18.

FordizmA)
FeodalizmB)
MarksizmC)
KapitalizmD)

Seyahat sırasında yolcu ve ticaret
kafilelerinin konakladığı yerlere ne ad verilir?

19.

AgoraA)
BedestenB)
KapanC)
HanD)

Geçmiş çağlarda yaşanmış olaylara günümüz
çağı şartlarına göre yaklaşarak hatalı
yorumlarda bulunmaya ne ad verilir?

20.

AnakronizmA)
SekülarizmB)
OntolojizmC)
DüalizmD)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 A
İslam dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

1.

Kişilerin sadece bireysel sorumlulukları
vardır.

A)

Emir ve yasaklar sadece fertlerin iyiliği
içindir.

B)

Birey ve toplum yararının gözetilmesini
amaçlar.

C)

Hak ve sorumluluklar kişisel menfaatlere
göre belirlenmiştir.

D)

I. Kur’an-ı Kerim
II. Tefsir
III. Peygamber efendimizin sünneti
IV. Kelâm

Yukarıdakilerden hangileri islami ilimlerin
temel kaynaklarıdır?

2.

Yalnız IA)
I ve IIIB)
II ve IVC)
II, III ve IVD)

Fıkıh ilminin konularından biri olan “ukubat”
aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

3.

Miras ve vasiyetA)
Evlenme ve boşanmaB)
Hac ve zekâtC)
Suçlar ve cezalarıD)

İslam Hukuku’nda “Eşyada aslolan ibâhadır.”
ilkesi ne anlama gelir?

4.

Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah
kılmaz.

A)

İnsanlara, üstesinden gelemeyecekleri
sorumluluklar yüklenmemiştir.

B)

Yasaklanmamış her şey mübah ve helaldir.C)
Adalet hukuka bağlı kalmayı, herkese eşit
davranmayı gerektirir.

D)

Toplum hayatının en önemli denge unsuru ve
teminatı aşağıdakilerden hangisidir?

5.

AdaletA)
DoğaB)
EkonomiC)
AileD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku’nun
temel ilkelerinden biri değildir?

6.

Kamu yararının gözetilmesiA)
Suç ve ceza arasında ters orantıB)
Tekliflerde kolaylıkC)
Helallerde genişlikD)

“Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez…”
(En’am Suresi, 164. ayet)

Yukarıdaki ayet İslam Hukuku ilkelerinden
hangisiyle ilgilidir?

7.

Hellalerde genişlikA)
Adaletin gözetilmesiB)
Kamu yararının gözetilmesiC)
Suçun şahsiliğiD)

İslam Hukuku’nun temel ilkelerinden biri olan
tekliflerde kolaylık ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Teklif, Allah’ın kulunu bir işi yapma veya
yapmama konusunda yükümlü tutmasıdır.

A)

Bir kişinin, teklife ehil sayılması için akıl
sağlığının yerinde olması ve buluğa ermesi
gerekir.

B)

Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah
kılmaz.

C)

İslam dini, insanların yasaklara uymalarını
kolaylaştıran birçok hüküm koymuştur.

D)

Bir konuda yarar ile zarar çatıştığı takdirde
öncelikle ne yapılmalıdır?

9.

Zararın defedilmesi esas alınmalıdır.A)
Zararın daha sonra giderileceği düşünülerek
hareket edilmelidir.

B)

Zarar gözardı edilmelidir.C)
Yarar ön planda tutulmalıdır.D)

Hz. Peygamber’in vefatından sonra, aynı
dönemde yaşayan müçtehitlerin dini bir
konunun hükmü hakkında görüş birliği
içinde olmalarına ne ad verilir?

10.

KıyasA)
İcmaB)
TevatürC)
MütevatirD)
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A
İnsanlarla olan ilişkilerde gözetilmesi
gereken en öncelikli hak aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Mülkiyet hakkıA)
Özgürlük hakkıB)
Kul hakkıC)
Mahremiyet hakkıD)

Allah’a teslim olmak ne anlama gelir?12.

Toplum içinde kabul görmek ve herkesle
uyumlu olmaktır.

A)

Allah’ı tanımak ve O’nun hakkında bilgi
sahibi olmaktır.

B)

Allah’ın emirlerini yerine getirmeye
çalışmaktır.

C)

Bu dünyada barış ve huzur içinde yaşamak,
ahirette de kurtuluşa ermektir.

D)

Allah’ın rızasını elde edebilmek için
emirlerini içtenlikle yerine getirip
yasaklarından kaçınmaya ne ad verilir?

13.

İcmaA)
UbudiyetB)
MarifetC)
TeslimiyetD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
söz ve davranışlarını ifade eder?

14.

SünnetA)
İcmaB)
KıyasC)
KelâmD)

Aşağıdakilerden hangisi iman, ibadet ve
ahlâk ilişkisini ve bunların birbirlerini
tamamlayıcı olduğunu ortaya koyan en iyi
örneklerden biridir?

15.

Sadaka vermekA)
Bağışlayıcı olmakB)
Çok çalışkan olmakC)
Namaz kılmakD)

Ahlâki bakımdan üstün ve değerli görülen
niteliklere genel olarak ne ad verilir?

16.

ZekâA)
ErdemB)
İnançC)
TutumD)

Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği,
hükümlerinin kıyamete kadar yaşayacak
bütün insanlar için geçerli olduğunu ifade
eder?

17.

Son ilahi kitap olmasıA)
23 yıllık bir süreçte indirilmesiB)
Dünya ve ahiret saadetinin kaynağı olmasıC)
Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze
kadar ulaşmış olması

D)

İslam dininde aşağıdaki haklardan hangisi
dokunulmaz olarak kabul edilmiştir?

18.

Düşünce hakkıA)
Çalışma hakkıB)
Yaşama hakkıC)
Eğitim hakkıD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyevi korku ve
kaygıları ifade eder?

19.

RecaA)
TevbeB)
TakvaC)
HavfD)

İslam ahlâkının konusu aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

İnsanın düşünce ve davranışlarıA)
Toplumların varoluş nedenleriB)
Canlıların özellikleriC)
Bireylerin istek ve ihtiyaçlarıD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 A
Edebi tür anlamında anı örneği Türk
Edebiyatında ne zaman başlamıştır?

1.

Tanzimat DönemindeA)
Milli Edebiyat DönemindeB)
Servetifünun DönemindeC)
Cumhuriyet DönemindeD)

Deriden yapılmış kahramanlarının renkli
figürlerinin, ardından aydınlatılmış bir
perdeye yansıtılması esasına dayanan halk
tiyatrosuna ne ad verilir?

2.

MeddahA)
Gölge oyunuB)
KuklaC)
Orta oyunuD)

Orta Oyunu türünde Kavuklu ile Pişekâr’ın
birbirilerini ters anlamaları sonucu oluşan
gülmeceye ne ad verilir?

3.

TezgâhA)
DüşB)
PalangaC)
ArzbârD)

Milli Edebiyat Dönemi romancısı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

4.

Bireysel tahlile önem vermiştir.A)
Kusursuz teknikleriyle ön plana çıkarmıştır.B)
Yaşadığı toplumun aynasıdır.C)
Ana gayeleri dil ve üsluptur.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru
işareti (?) getirilemez?

5.

Bütün bu olanları anneme nasıl
anlatacağım()

A)

Çocuk, heyecandan hangi sınıfta sınava
gireceğini unutmuş( )

B)

Eve giderken hangi otobüse bineceğiz( )C)
Neden burada bekletiyorlar ki bizi( )D)

Karagöz oyununda oyunun kendisi olan
bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

6.

FasılA)
Muhavere B)
MukaddimeC)
BitişD)

Türk Edebiyatında ilk kez noktalama
işaretlerini kim kullanmıştır?

7.

Yusuf KaniA)
Halit ZiyaB)
ŞinasiC)
Ziya PaşaD)

Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk
Tiyatrosu'nun türlerinden biri değildir?

8.

MeddahA)
KaragözB)
Orta oyunuC)
KomediD)

Aşağıdakilerden hangisi “Meddah”ın
anlamlarından biri değildir?

9.

OyuncuA)
ÖvücüB)
MethediciC)
Peygamber övücüsüD)

Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre
birleşik cümledir?

10.

Yolcuların çoğu, uçağa vaktinde bindi.A)
Çalışmadın mı başarılı olman imkansız.B)
Uzun ve yorucu bir  günün ardından hepimiz
uyuyakalmıştık.

C)

Dedemin köyünün hemen yakınında
kocaman bir çiftliği vardı.

D)

Edebiyatta “anı” türünün ilk örneği olarak
kabul edilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

TaksiraA)
Şerece-i TürkB)
Defter-i AmalC)
Göktürk yazılarıD)
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A
Tanzimat Dönemi roman türü ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Tanzimat dönemi romanları teknik açıdan
kusursuzdur.

A)

Tanzimat döneminden önce roman türü
yoktur.

B)

Tanzimat dönemi romanlarında amaç halkı
eğitmektir.

C)

Roman türü edebiyatımıza çeviri olarak
girmiştir.

D)

İnsanı, toplum yaşamını geniş bir zaman
diliminde, çok boyutlu yansıtan edebi türe ne
ad verilir?

13.

MasalA)
ŞiirB)
RomanC)
HikâyeD)

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı yazılırken
dikkat edilmesi gereken hususlardan biri
değildir?

14.

Tarihi olaylar kronolojik sırayla verilmelidir.A)
Akıcı bir dil kullanılmalı ve açık olunmalıdır.B)
Önemli olmayan yerlerde ayrıntılara
girilmemelidir.

C)

Gezilen yerin ya da bölgenin sadece bir
yönü ayrıntılarıyla ele alınmalıdır.

D)

Radyo haberlerinin diğer haberlerden en
önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Günün her saatinde verilmesiA)
Konuşma tekniğine dayalı olmasıB)
En hızlı biçimde verilmesiC)
Bülten şeklinde hazırlanmasıD)

Gazete baskı sayısına ne ad verilir?16.

TekzipA)
AjansB)
TirajC)
KupürD)

Türkçe yazılmış ilk gezi kitabı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Avrupa’da bir CevelanA)
Avrupa MektuplarıB)
Hac YolundaC)
Mir’atü’l-MemalikD)

5N1K kuralı “ne?” sorusu aşağıdakilerden
hangisine cevap verir?

18.

Mekân ve yer kavramlarının neler olduğunaA)
Konunun ne olduğunaB)
Süre ve süreç kavramlarının ne olduğunaC)
Amacın ne olduğunaD)

Haber metninden biraz daha büyük harfli
puntolarla dizilen, haber içindeki özellikleri
vurgulanarak, ara ayrıntıları başlık
kompozisyonu içinde sergilemek için
kullanılan genellikle sıralamada başlıktan
sonra yer olan haber ayrıntısına ne ad
verilir?

19.

KupürA)
ManşetB)
SpotC)
SürmanşetD)

Aşağıdakilerden hangisi gazetelerin
işlevlerinden biri değildir?

20.

Toplumun aksaklıklarını gidermekA)
Topumu iç ve dış olaylar hakkında
bilinçlendirmek

B)

Edebi ürünlere halkın kolayca ulaşmasını
sağlamak

C)

Kültür-sanat ve edebiyatla ilgili haberler
vermek

D)
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ALMANCA 6 A
Ich arbeite ------- zehn Jahren als Lehrerin an der
Wilhelmmaybach Realoberschule.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

seitA)
ausB)
mitC)
bisD)

Die Informatik-Ingenieure haben viele -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

BroschüreA)
InstrumentB)
ArbeitsmöglichkeitenC)
TraumberufD)

Der Zahnarzt muss auf Hygiene achten, -------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

weil es strafbar sein kannA)
deshalb muss er Handschuhe und
Mundschutz tragen

B)

wenn er einen Schutzhelm brauchtC)
damit er sich vor Erregern schützen kannD)

Die Köchin -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

bereitet die Speisen vorA)
hilft kranken MenschenB)
steuert FlugzeugeC)
baut GebäudenD)

Claudia liebt Tiere. Claudia will Tierarzt werden.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Claudia kann Tierarzt werden, wenn sie die
Tiere lieben kann.

A)

Claudia wollte schon immer Tierarzt werden.B)
Claudia konnte Tierarzt werden, weil sie die
Tiere sehr mochte.

C)

Claudia liebt Tiere, deshalb will sie Tierarzt
werden.

D)

Zahnärzte haben es nicht leicht, weil Kinder
Angst -------.

Welches ergänzt die Lücke imobigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

mit Freunden kommenA)
vor ihr habenB)
für sichC)
aus seiner SeiteD)

(I) Mein Hobby ist Sport. (II) Ich schwimme gern
und spiele Fußball. (III) Alle Ärzte haben eine
eigene Praxis. (IV) In meinem zukünftigen Beruf
möchte ich Profisportler werden.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

7.

IA)
IIB)
IIC)
IVD)
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A
Mir gefällt der teure Ring.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Welcher Ring gefällt dir?A)
Welches willst du kaufen?B)
Welchen hast du anprobiert?C)
Wann hast du den Ring gekauft?D)

Ich brauche Informationen ------- die nationalen
Feiertage in der Türkei.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

vonA)
mitB)
überC)
aufD)

Biz evleniyoruz! Bu özel günümüzü sizlerle
paylaşmak isteriz.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Wir haben geheiratet! Dieser besondere Tag
verging wunderbar.

A)

Wir heiraten! Diesen besonderen Tag wollen
wir gerne mit euch teilen.

B)

Wir wollen heiraten! Es wird uns freuen, Sie
einzuladen.

C)

Wir dürfen heiraten! Alle lieben Freunde und
Vewandte sind eingeladen.

D)

Weihnachten ist ein ------- Fest in Deutschland.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

häufigesA)
wichtigesB)
folgendesC)
vielesD)

Das “Hıdırellez” ist eine volkstümliche -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

SilvesterA)
NeujahrB)
GeschenkeC)
TraditionD)

Melda hat das wertvoll------- Schmuckset und die
modern------ Armbanduhr getragen.

Welche Endungen passen in die obigen
Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdaki son eklerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

-e / -eA)
-es / -emB)
-er / -erC)
-en / -esD)
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A
Ali /einen / Rutsch / guten / neue / Fatma / Jahr /
wünscht / ins

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?

14.

Fatma wünscht neue Jahr einen Ali guten
Rutsch ins.

A)

Einen Ali neue Jahr wünscht Fatma guten
ins Rutsch.

B)

Ali wünscht Fatma einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

C)

Guten Rutsch Ali wünscht ins Jahr Fatma
einen neue.

D)

Ich besuche einen Sprachkurs. Ich möchte im
Ausland studieren.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

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

B)

Ich besuche einen Sprachkurs, um im
Ausland zu studieren.

C)

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

D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

die UniversitätA)
die GrundschuleB)
die GesamtschuleC)
die HauptschuleD)

Was lernen die Kinder in der Grundschule?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

Hier können sie in eine andere Schule
versetzt wwerden.

A)

Sie müssen das Abitur machen.B)
Sie lernen mit Legos Häuser bauen.C)
Dort lernen sie das Lesen, das Schreiben
und das Rechnen.

D)

Um eine Universität besuchen zu können,
müssen türkische Schüler eine ------- bestehen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

AufnahmebedingungenA)
EintritterlaubnisB)
HauptschulabschlussC)
ZulassungsprüfungD)

Wie oft gehst du zum Fitnesskurs?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

19.

Wir treffen uns manchmal.A)
Ich gehe häufig zum Fitnesskurs.B)
Ich gehe jeden Tag.C)
Fünfmal in der Woche bin ich im
Fitnesskurs.

D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

LesenA)
RedenB)
RechnenC)
HörenD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0103-A

57 İzleyen sayfaya geçiniz.



İNGİLİZCE 6 A
There was a/an ------- traffic on the way to the
airport.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

airportsA)
heavyB)
travel agentC)
nightmareD)

The letters were delivered by an old man.

What is the active form of the sentence
above?

Yukarıdaki cümlenin etken biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

An old man is delivered the letters.A)
An old man delivered the letters.B)
The letters are delivered by an old man.C)
The letters delivered by an old man.D)

I can’t find my glasses. I ------- forgotten at home.
They were on the table.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

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

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

shouldA)
mightB)
mustC)
shouldn’tD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

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

My father built the house in 2009.

What is the passive form of the sentence
above?

Yukarıdaki cümlenin edilgen biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

The house built by my father in 2009.A)
The house is built in 2009.B)
The house was built by my father in 2009.C)
My father build the house in 2009.D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

spokeA)
spokenB)
speakC)
is spokenD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

doesA)
doneB)
didC)
is doneD)
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A
Ahmet  says, “I like swimming”.
Ahmet says that -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

he likes swimmingA)
he doesn’t like swimmingB)
I like swimmingC)
you like basketballD)

I have a smartphone ------- is very expensive.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

when A)
whereB)
which C)
who D)

My mother says, “I don’t like chocolate.”
She says that she ------ chocolate.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

doesn’t like A)
likeB)
won’tC)
likesD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

not only A)
bothB)
or C)
neitherD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

neitherA)
but alsoB)
nor C)
orD)

This is the place ------- they keep their paintings.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

which A)
whoB)
whenC)
where D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

IA)
YouB)
HeC)
We D)

-------- my father and my mother have driving
license.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

Nor A)
Both B)
Neither C)
Either D)
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A
Football is not a/an -------- sport.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

injuryA)
individualB)
courageC)
advantageD)

My roommate, ------- is from Ireland, is a
photographer.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

whoA)
whereB)
thatC)
whichD)

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

Which of the following words completes the
sentence above?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıdaki
cümleyi doğru şekilde tamamlar?

19.

solutionA)
generationB)
cohesionC)
particular D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

fellowA)
childhoodB)
overcomeC)
eventuallyD)
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FRANSIZCA 6 A
Demain mes parents ------- en vacances. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

1.

allerA)
allaientB)
irontC)
sont allésD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

2.

D’abordA)
AprèsB)
PuisC)
EnsuiteD)

L’automne est une -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

jourA)
saisonB)
semaineC)
annéeD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

étiezA)
étaitB)
étaientC)
étaisD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

5.

bruyammentA)
facilementB)
franchementC)
salementD)

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

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

6.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«Pauline hiçbir şeyi atmaz.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

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

Marie va au lycée: elle est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

collégienneA)
étudianteB)
à la faculté C)
lycéenneD)
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A
On jette les ordures dans la -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

océanA)
lacB)
ruisseauC)
poubelleD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

seraA)
aB)
allaitC)
vaD)

Il a ------- un cadeau à sa sœur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

préféréA)
ramasséB)
envoyéC)
invitéD)

Demain, Paul ------- une lettre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

écriraA)
écrirasB)
a écritC)
as écritD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

13.

queA)
deB)
il C)
quiD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

parce qu’A)
demainB)
bientôtC)
grâce àD)

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

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

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

15.

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

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

àA)
quiB)
queC)
enD)
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A
Hier, il ------- beau, il y ------- du soleil.

Trouvez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcükleri bulunuz.

17.

a fait / aA)
faisait / avaitB)
était / était C)
fait / aD)

Arrêtons de gaspiller l’eau!

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısını
bulunuz.

18.

lutterA)
protégerB)
trierC)
économiserD)

«Quel sera le rôle des enseignants?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

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

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

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

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

20.

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


