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4. OTURUM Pazar



BİYOLOJİ 4 A
Atmosfere yayılan kükürdioksit, azotdioksit
ve karbondioksit gibi asidik kimyasal
gazların kimyasal dönüşümlerden geçtikten
sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından
emilmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?

1.

Asit yağmurlarıA)
Radyoaktif kirlilikB)
Hava kirliliğiC)
Küresel iklim değişikliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemde yer
alan abiyotik faktörlerden biridir?

2.

TüketicilerA)
AyrıştırıcılarB)
MinerallerC)
ÜreticilerD)

Aşağıdakilerden hangisi doğadaki madde
döngülerinden biri değildir?

3.

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

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

4.

Karbon ayak iziA)
Ekolojik ayak iziB)
Su ayak iziC)
Radyoaktif kirlilikD)

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

5.

KelaynaklarA)
Akdeniz fokuB)
Kardelen çiceğiC)
KunduzD)

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliği sonucu
oluşan sorunlardan biri değildir?

6.

Yeterli ve düzenli uykuA)
İş veriminde azalmaB)
Psikolojik rahatsızlıklarC)
İşitme kaybıD)

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

7.

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

Besin piramidinin her basamağındaki
canlıların toplam ağırlığına ne ad verilir?

8.

EkotonA)
BiyomasB)
PestisitC)
TrofikD)

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

9.

HabitatA)
Ekolojik nişB)
KomüniteC)
EkotonD)

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

10.

Van ters lalesiA)
Sivas kangalıB)
SafranC)
Siyam kedisiD)
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A
Bir canlı türünün doğal olarak yaşayıp
üreyebildiği, yaşamsal faaliyetlerini devam
ettirebildiği yaşam alanına ne ad verilir?

11.

HabitatA)
PopülasyonB)
KomüniteC)
EkosistemD)

Azot gazı atmosferin yüzde kaçını oluşturur?12.

65A)
70B)
80C)
88D)

Aşağıdakilerden hangisi yaban yaşamını
olumsuz etkileyen unsurlardan biri değildir?

13.

Doğal hayat alanlarının tahribiA)
Küresel iklim değişikliğiB)
Biyolojik çeşitliliği koruma çabalarıC)
Asit yağmurlarıD)

Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle
devamlı etkileşim halinde olan canlılar ile
bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu
bütüne ne ad verilir?

14.

HabitatA)
KomüniteB)
Ekolojik nişC)
EkosistemD)

Dünyanın yaklaşık yüzde kaçı sularla
kaplıdır?

15.

65A)
70B)
80C)
87D)

Ürün üretiminin yol açtığı tatlı su kirliliğinin
derecesinin göstergesi aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Mavi su ayak iziA)
Yeşil su ayak iziB)
Beyaz su ayak iziC)
Gri su ayak iziD)

Besin piramidinde aşağıdan yukarıya
çıkıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

17.

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

Kendi besinini kendi üretemeyen, ihtiyaç
duydukları besinleri dışarıdan hazır almak
zorunda olan canlılar aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Fotosentetik canlılarA)
Kemosentetik canlılarB)
AyrıştırıcılarC)
TüketicilerD)

Aşağıdakilerden hangisi diğer verilen
kavramların tümünü kapsar?

19.

BiyosferA)
PopülasyonB)
EkosistemC)
KomüniteD)

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemde yer
alan biyotik faktörlerden biridir?

20.

Su ve pHA)
AyrıştırıcılarB)
SıcaklıkC)
ToprakD)
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COĞRAFYA 3 A
Bir kıvrım dağında kıvrılarak yüksekte kalan
kısma ne ad verilir?

1.

KalderaA)
AntiklinalB)
SeklinalC)
JeosenklinalD)

Aşağıdakilerden hangisi iç püskürük
kayaçlardan biri değildir?

2.

AndezitA)
SiyenitB)
GranitC)
DioritD)

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tortul
kayaçlardan biri değildir?

3.

KalkerA)
Kum taşıB)
JipsC)
TravertenD)

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

4.

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

Ağırlıklı olarak silisyum ve alüminyum
elementlerinden oluşan yerin en üst katmanı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

DioritA)
SialB)
İç çekirdekC)
MantoD)

Aşağıdakilerden hangisi başlıca karstik
aşınım şekillerinden biri değildir?

6.

ObrukA)
LapyaB)
DolinC)
SarkıtD)

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

7.

Artezyen kaynağıA)
GayzerB)
Fay kaynağıC)
AkiferD)

Aşağıdakilerden hangisi buzulların
oluşturduğu başlıca biriktirme şekillerinden
biridir?

8.

Hörgüç kayaA)
SirkB)
Buzul vadisiC)
Moren depolarıD)

Aşağıdakilerden hangisi Marmara  Denizine
dökülen akarsulardan biridir?

9.

FıratA)
SusurlukB)
DicleC)
GedizD)

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

10.

PeribacasıA)
MenderesB)
PlatoC)
KırgıbayırD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr biriktirme
şekillerinden biridir?

11.

Şahit kayaA)
Mantar kayaB)
LösC)
TafoniD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki
akarsuların başlıca özelliklerinden biri
değildir?

12.

Yatak eğimlerinin fazla olmasıA)
Denge profiline ulaşmış olmasıB)
Boylarının kısa olmasıC)
Akımlarının düşük olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların
meydana getirdiği başlıca biriktirme
şekillerinden biri değildir?

13.

Dağ içi ovasıA)
Birikinti konisiB)
Delta ovasıC)
Dev kazanıD)

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

14.

SavanA)
TundraB)
Tropikal yağmur ormanlarıC)
Muson ormanlarıD)

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

15.

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

Aşağıdakilerden hangisi intrazonal
topraklardan biridir?

16.

Kolüvyal topraklarA)
Alüvyal topraklarB)
Hidromorfik topraklarC)
Regosol topraklarD)

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

17.

MakiA)
PsödomakiB)
GariğC)
BozkırD)

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

18.

Mekanik ufalanmaA)
Kimyasal ayrışmaB)
HorizonC)
HumusD)

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

19.

BozkırA)
TundraB)
GariğC)
MakiD)

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

20.

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

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-A

5 İzleyen sayfaya geçiniz.



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 A
I. Rasathane
II. Daru’l -  kurra
III. Beytü’l - hikme
IV. Daru’l - hadis

Yukarıdakilerden hangileri İslam
Medeniyetinde öne çıkan eğitim
kurumlarındandır?

1.

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

Matematiğin olmazsa olmazı sıfır ilk defa ne
zaman kullanılmıştır?

2.

873A)
875B)
877C)
879D)

Aşağıdakilerden hangisi Akşemseddin’in
eserlerinden biridir?

3.

İslam ve BilimA)
GöçB)
Maddetu’l - HayatC)
Kara KitapD)

Allah tarafından kâinata konulan ve işletilen
sistemin; akıl, deney ve gözlem metodu ile
araştırılması ve bu sistem içindeki sebep
sonuç ilişkilerinin keşfedilerek sistematik bir
biçimde insanlığın hizmetine sunulmasına ne
ad verilir?

4.

BilimA)
MelametB)
TevekkülC)
TezkiyeD)

İslam Tarihinde tam teşkilatlı ilk büyük
rasathane ne zaman yapılmıştır?

5.

1259A)
1261B)
1263C)
1265D)

I. Rey
II. Belh
III. Herat
IV. Hemedan

Yukarıdakilerden hangileri Selçuklular
Devri’nde kurulan medreselerin bulunduğu
şehirlerdendir?

6.

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

I. Zemahşerî
II. Fahrettin Razi
III. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Yukarıdakilerden hangileri İslam
Dünyasındaki tanınmış tefsir
âlimlerindendir?

7.

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

I. İdil Bulgarları
II. Karahanlılar
III. Gazneliler

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet’i kabul
eden topluluklardandır?

8.

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

Nisâ Suresi kaç ayettir?9.

172A)
174B)
176C)
178D)
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A
Hacı Bayram - ı Veli'yle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Kara Medrese’de müderrislik yapmıştır.A)
“Yeni Hayat” en önemli eseridir.B)
Gençlik yılları boyunca; tefsir, hadis,
edebiyat ve dil dersleri almıştır.

C)

Tasarruf eğitimi için, Somuncu Baba'nın
yanına gitmiştir.

D)

Ahi teşkilatının inanç, adap, ilke, kural ve
esaslarının yazılı olduğu kaynaklara ne ad
verilir?

11.

NirvanaA)
FütüvvetnameB)
Er - RisaleC)
Kitabu'l - UmmD)

Aşağıdakilerden hangisi Maturidi’nin
eserlerinden biridir?

12.

Divan - ı HikmetA)
SeyahatnameB)
Te’vîlâtC)
Yedinci GünD)

Yunus Emre’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

13.

En önemli eseri Fîhi Mafîh’dir.A)
1200 yılında doğmuştur.B)
Mürşidi Tapduk Emre’dir.C)
1253 yılında vefat etmiştir.D)

Hızır Orucu genellikle hangi ay tutulur?14.

ŞubatA)
HaziranB)
TemmuzC)
EkimD)

Aşağıdakilerden hangisi Eşrefoğlu Rumi’nin
eserlerinden biridir?

15.

Bir Cihan KafesA)
Müzekki’n - NüfusB)
HayalC)
Kırlangıç ÇığlığıD)

“İlim ile gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.”
sözü kime aittir?

16.

Ahmet PaşaA)
Hacı Bektaş - ı VeliB)
II. MuratC)
Yunus EmreD)

I. Nefs - i Emmare
II. Nefs - i Levvame
III. Nefs - i Mülhime
IV. Nefs - i Mutmainne

Yukarıdakilerden hangileri tasavvufi
düşüncedeki insan nefsinin tamamlaması
gereken ahlaki aşamalardandır?

17.

Yalnız IIIA)
I ve IIB)
II, III ve IVC)
I, II, III ve IVD)

Kadirilik aşağıdakilerden hangisinin görüş
ve düşünceleri çerçevesinde oluşup
yaygınlaşmış tasavvufi bir akımdır?

18.

Mevlana Celaleddin RumiA)
Hoca Ahmet YesevîB)
Abdülkadir GeylaniC)
Ahmet RifaiD)

Cem olacağını tüm canlara duyuran kişiye ne
ad verilir?

19.

PeyikçiA)
MeydancıB)
KapıcıC)
NiyazcıD)

Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş - ı
Veli’nin Malâkât’ını oluşturan kapılardan biri
değildir?

20.

TarikatA)
ÇileB)
MarifetC)
ŞeriatD)
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FELSEFE 2 A
Tanrı'nın varlığının da yokluğunun da
bilinemeyeceğini kabul eden görüşe ne ad
verilir?

1.

AgnostisizmA)
TeizmB)
DeizmC)
PanteizmD)

Aşağıdaki filozoflardan hangisine göre sanat
taklit etme, öykünme veya yansıtmadır?

2.

PlatonA)
KantB)
SchillerC)
TolstoyD)

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin
sorduğu sorulardan biri değildir?

3.

Bilimin insan yaşamındaki yeri nedir?A)
İnsan hayatının amacı ne olmalıdır?B)
Bilimi diğer insani etkinliklerden ayıran
özellikler nelerdir?

C)

Bilimsel düşüncenin işlevi nedir?D)

“Genel olarak kişiden kişiye değişmeyen nesnel
bir hakikat, herkes için geçerli olan mutlak
doğrular bulunmadığını, hakikatin bireylere,
çağlara ve toplumlara göreli olduğunu savunan
anlayışa ------- denir.”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

dualizmA)
ampirizmB)
rölativizmC)
dogmatizmD)

I. Doğal ortamda kendiliğinden                oluşur.
II. Estetik kaygı ile yapıldığı için özgün, tek ve    
      biriciktir.
III. Kalıcıdır.
IV. Evrenseldir.

Sanat eseri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

5.

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

Var olanların temelinde akıl, mutlak zihin
veya tin denilen “Geist”ın olduğunu savunan,
diyalektik idealizmin de kurucusu olan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

PlatonA)
KantB)
HegelC)
MarxD)

"-------; devlet, toplum ve birey ilişkilerinden
bireyin mülkiyet edinme, serbest girişimcilik; din,
vicdan ve düşünce özgürlüğü gibi temel haklarını
öne çıkaran ekonomik ve siyasal bir öğretidir. Bu
görüşe göre insan, sadece özel mülkiyete
dayanan ekonomik sistemde özgür olabilir."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

SosyalizmA)
LiberalizmB)
AnarşizmC)
FeminizmD)

Weber’e göre iktidarın otorite gücünü aldığı
üç kaynak aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

8.

İdeal otorite – etik otorite – modern otoriteA)
Kişisel otorite – ideal otorite – hukuksal
otorite

B)

Karizmatik otorite – bilimsel otorite –
karşılaştırmalı otorite

C)

Geleneksel otorite – karizmatik otorite –
hukuksal otorite

D)

İnsan özgürlüğünü sınırlandıran hatta yok
eden her türlü kurumun insan için olumsuz
olduğunu ve ortadan kaldırılması gerektiğini
savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

9.

SosyalizmA)
RealizmB)
FaşizmC)
AnarşizmD)

Bilginin kaynağının hem akıl hem duyular
olduğunu ifade eden sentezci yaklaşımın
savunucusu filozof aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

HumeA)
BergsonB)
KantC)
LockeD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi siyasal haklara
örnek olarak verilemez?

11.

Grev hakkıA)
Tüketicinin korunması hakkıB)
Parti kurma hakkıC)
Seçme ve seçilme hakkıD)

Aşağıdakilerden hangisi varlığın mahiyetinin
maddesel olduğunu kabul eden filozoflardan
biri değildir?

12.

DemokritosA)
AristotelesB)
HobbesC)
EmpedoklesD)

Russel, “Bildiklerimiz bilim, bilmediklerimiz
felsefedir.” sözü ile aşağıdakilerden
hangisini vurgulamıştır?

13.

Bilimin de felsefenin de hiçbir çağda insan
yaşamını kolaylaştırmadığını 

A)

Bilimlerin buluş ve ilerleyişlerinin felsefeye
herhangi bir etkisi olmadığını, bilim
insanlarının çalışmaları ile felsefi gelişmenin
birbirine zıt bir gelişimi olduğunu

B)

Sadece gözlem ve deneye dayalı olan
bilginin varolduğunu

C)

Bilimin insanların dikkatini dış olaylara
çekerken felsefenin dikkatlerini yeniden
olaylardan insanlara çektiğini ve bilmekte
olan zihnin bilmedeki imkan ve sınırlarını
tartışmaya açtığını

D)

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
ilgilendiği sorulardan biri değildir?

14.

İnsan hayatının amacı ne olmalıdır?A)
Bireyin temel hakları nelerdir?B)
İktidar gücünü ve kaynağını nereden alır?C)
İdeal bir devlet düzeni olabilir mi?D)

Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin
ölçütlerinden biri değildir?

15.

MaddesellikA)
TutarlılıkB)
YararlılıkC)
ApaçıklıkD)

Varlığın mahiyetinin iki farklı öğeden
meydana geldiğini savunan görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

MateryalizmA)
FenomenolojiB)
DualizmC)
İdealizmD)

Sartre, “İnsanoğlu özgürlüğe mahkumdur
çünkü bir kere dünyaya atıldıktan sonra
yaptığı her şeyden sorumludur.” sözü ile
aşağıdakilerden hangisini vurgular?

17.

Kendi eylemine karar veren insan, bu
eylemin tüm topluma ve insanlara getirisinin
sorumluluğunu tek başına üstlenmelidir.

A)

İnsan eylemlerinde özgürdür ve bu yüzden 
her daim sadece kendisi için iyi olanı yapar.

B)

Her şey doğaüstü bir güce bağlıdır ve bu
yüzden özgür insanın sorumluluğundan söz
edilemez.

C)

İnsan, iyi ve kötüyü hiçbir zaman ayırt
edemeyen bir canlıdır.

D)

“İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözüyle ahlakta
bireye bağlı öznelliği ilk kez ifade eden
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

StoacılarA)
DeistlerB)
SofistlerC)
Milet OkuluD)

Deizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

19.

Akıl yoluyla kavranan bir Tanrı'nın varlığına
inanır ancak onun evreni yarattıktan sonra
ona müdahale etmediği savunur.

A)

Tanrı ve evrenin bir ve aynı şey olduğunu
savunan görüştür.

B)

Aydınlanma Çağı ile birlikte ortaya çıkan
sadece akılla varılan doğruları kabul eden
“doğal din” anlayışını savunur.

C)

Locke, Newton, Rousseau ve Voltaire önde
gelen temsilcilerindendir.

D)

I. Hedonizm (Hazcılık)
II. Egoizm (Bencillik)
III. Anarşizm

Yukarıdaki yaklaşımlardan hangileri evrensel
bir ahlak yasasının olamayacağını savunur?

20.

Yalnız IA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)
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FELSEFE 3 A
Demokritos’a göre, maddenin en küçük yapı
taşına kadar bölünüp artık bölünmeyecek
hale geldiğinde elde kalan son parçaya ne ad
verilir?

1.

AtomA)
HavaB)
AteşC)
DoğaD)

Sümer, Mezopotamya, Mısır gibi ilk
medeniyetlerin kozmos ve erdem anlayışları
felsefi düşünce üzerinde etkili olmuştur.
Ancak felsefe Antik Yunan’da ortaya
çıkmıştır. Felsefenin Antik Yunan’da ortaya
çıkmasını sağlayan özellik aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Antik Yunan’da savaşların az olmasıA)
Antik Yunan’da nüfusun fazla olmasıB)
Antik Yunan’da verimli tarım arazilerinin
olması

C)

Antik Yunan’da sistematik düşüncenin
olması

D)

Sokratik Yöntem ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Sorgulatır.A)
Bütün bilgiye sahip olmayı sağlar.B)
Karşı tarafın doğru bilgiyi görmesi sağlanır.C)
Kanıtlarını desteklemeyen istisna örnekler
sunulur.

D)

Aristoteles’e göre, ağaçtan masa yapan bir
marangoz, ------- nedendir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

fail A)
ereksel B)
formelC)
maddiD)

M.Ö 6. Yüzyılda varlığın ilk nedeni; temel ilke
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
açıklanmıştır?

5.

Logos A)
ArkheB)
Episteme C)
AletheiaD)

Platon’un gerçek varlıklar olarak
nitelendirdiği ideaların en üstünde
aşağıdakilerden hangisi bulunur?

6.

DoxaA)
İyi ideasıB)
SanatC)
MatematikD)

I. Kurucusu Kıbrıslı Zenon’dur.
II. Doğanın kendi yasaları içinde işleyişi vardır

ve insan da bu işleyişe tabidir.
III. İnsanlar arasında alt - üst, zengin - fakir gibi

eşitliği bozan ayrımlar vardır.

Stoa felsefesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

7.

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

MS 2. ve MS 8. yüzyıllar arasında kalan ilk
dönem Hristiyan felsefesine ne ad verilir?

8.

Skolastik dönemA)
Stoa dönemiB)
Patristik dönemC)
Helenistik dönemD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin
ele aldığı problemlerden biri değildir?

9.

İrade özgürlüğü sorunuA)
Yaratıcının varlığını kanıtlama problemiB)
Bilgi problemiC)
Arkhe sorunuD)

İrade özgürlüğü konusunda insanın özgür
olduğunu ve davranışını kendi oluşturup,
davranışlarından sorumlu olduğu savunan
İslam kelamcıları aşağıdakilerden hangisidir?

10.

MaturidiA)
Eş’ariyyeB)
Mu’tezileC)
CebriyeD)

Mantığa dayalı bilginin değil mistik tecrübeye
dayalı bilginin hakikati vereceğini savunan
İslam felsefesi görüşü aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

MeşşailikA)
BatınilikB)
İşrakilikC)
MateryalistD)
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A
MS 2. - MS 15. Yüzyıl felsefesinin daha çok
ilişki kurduğu alan aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

İnançA)
HukukB)
SanatC)
MimariD)

Tanrı’nın varlığına kanıt probleminde
Tanrı’nın var olmadığına yönelik
aşağıdakilerden hangisi delil olarak
sunulmuştur?

13.

DüzenlilikA)
AmaçsallıkB)
EvrensellikC)
Kötülük D)

“Düşünülen şeyin, düşünürken gerçekten var
olmadığını kavramak bize o denli aykırı geliyor ki
en şaşılası varsayımlara karşın şu “-------”
sonucunun doğru olduğuna ve bunun
düşüncelerini bir sıra içinde yönlendiren ve
yöneten bir kimseye görünen ilk doğru sonuç
olduğuna inanmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz.

Descartes’in Felsefenin İlkeleri adlı eserinde
dile getirdiği yukarıdaki açıklamada boş
bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak tamamlar?

14.

Varolmak algılanmaktır.A)
Zihin boş bir levhadır.B)
Düşünüyorum öyleyse varım.C)
Hiçten hiçbir şey çıkmaz.D)

17.yüzyılda pekişen bilimi ve bilimsel
yöntemi temele alan modern düşünce sistemi
aşağıdaki düşüncelerden hangisine tepki
olarak doğmuştur?

15.

Skolastik düşünceA)
Aydınlanma düşüncesiB)
Romantik düşünceC)
Evrensel düşünceD)

Hobbes’a göre insanı,  "insanın insanın
kurdu olduğu" daima savaş, korku doğa,
halinden kurtaracak olan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

DoğaA)
ToplumB)
TanrıC)
DevletD)

“Amaca ulaşmak için her yol mubahtır.”
düşüncesini politik düşüncenin temeline
koyan 17.yüzyıl düşünürü aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

MachiavelliA)
LockeB)
RousseauC)
BodinD)

I. Tümdengelim yöntemine karşı tümevarım
yöntemini öne sürer.

II. Denemeler, Yeni Atlantis ve Yeni Organon
adlı eserlerin yazarıdır.

III. Doğru düşünceye engel olan dört tip idol
olduğunu savunur.

Francis Bacon ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

18.

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

Platon’un Devlet adlı eserde de  G.Orwell’in
1984 adlı eserinde de hayali bir devlet
anlayışı anlatılır. Bu iki eseri ortak noktada
buluşturan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

LogosA)
ÜtopyaB)
HakikatC)
ArgümanD)

 Özellikle mekaniğin alt dalı olan dinamiğe
ilişkin çalışmaları ile bilinir.

 “Eylemsizlik İlkesi” ve “Serbest Düşme
Yasası” en önemli çalışmalarındandır.

 “Güneş Lekesi Üzerine Mektuplar” ve “Küçük
Terazi” yazdığı kitaplar arasındadır.

Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

FarabiA)
Galileo GalileiB)
Isaac NewtonC)
Thomas MoreD)
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KİMYA 4 A
- Halk arasında sönmüş kireç olarak da bilinir.
- Sönmemiş kirece su katılmasıyla oluşur.
- Bazik özellik gösterir.

Yukarıda özellikleri verilen bileşik
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

CaOA)
Ca(OH)2B)
CaCO3C)
CaSO4D)

- Hg atomu, HCl ile tepkime vermez.
- Hg atomu, oksijen içeren asitlerle tepkimesi

sonucu tuz, su ve civa oksit bileşikleri
oluşturabilir.

Buna göre, Hg atomu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenir?

2.

H2SO4 ile tepkime vermez.A)
Bazlarla tepkime verir.B)
Yarı soy metaldir.C)
Aktif metaldir.D)

Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimeye göre x
bileşiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

3.

HNO3A)
B)

H2SO3C)
H2SO4D)

Tesisat borularında veya mutfak gereçlerinde
oluşan kireçlenmeyi gidermek için kireç
çözücüler yerine aşağıdaki ürünlerden
hangisi kullanılabilir?

4.

Sodyum hidroksitA)
Kabartma tozuB)
Çamaşır suyuC)
SirkeD)

- Kuvvetli asidik özellik gösterir.
- Volkanik patlamalarla atmosfere salınarak ve

su buharıyla tepkimeye girerek asit
yağmuruna neden olur.

- Halk arasında tuz ruhu olarak bilinir.

Yukarıda özellikleri verilen bileşik
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

HClA)
H3PO4B)
H2SO4C)
HNO3D)

Aşağıda bazı maddelerin pH değerleri ve asit-baz
özellikleri verilmiştir. 

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?

Madde Adı pH Değeri Asitlik-Bazlık
özelliği

6.

Kabartma tozu    9,5 BazikA)
Çamaşır suyu    12,0 BazikB)
Limon suyu      2,2 AsidikC)
Süt 6,5              NötrD)

Ba(OH)2 bazı ve H2SO4 asidi arasında
gerçekleşen tepkime denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi suda bazik
özellik gösterir?

8.

CaOA)
SO2B)
N2O5C)
CO2D)

- Halk arasında çamaşır sodası olarak bilinir.
- Suda çözündüğünde bazik özellik gösterir.
- Çamaşır makinelerinde yumuşatıcı olarak

kullanılır.
- Diş macunu üretiminde kullanılır.

Yukarıda özellikleri ve kullanım alanları
verilen tuz aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Amonyum klorürA)
Sodyum bikarbonatB)
Sodyum karbonatC)
Sodyum klorürD)

Aşağıdakilerden hangisi asitlere ait
özelliklerden biridir?

10.

Sulu çözeltilerinin ciltte kayganlık hissi
oluşturması

A)

Sulu çözeltilerinin tatlarının ekşi olmasıB)
Ph değerlerinin 7 ile 14 arasında olmasıC)
Turnusol kağıdının rengini maviye
dönüştürmesi

D)
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A
- Gıdanın raf ömrünü uzatmak için uygulanır.
- Gıdalar 60-100°C’a kadar ısıtılıp, paketlenir.
- Bu işlemde gıdalarda bazı bakteriler olabilir.

Yukarıda özellikleri verilen işlem
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

SüblimleşmeA)
PastörizasyonB)
RafinasyonC)
UHTD)

Aşağıdakilerden hangisi diş macununun
bileşenlerinden biri olamaz?

12.

Kalsiyum karbonatA)
Sülfürik asit B)
Sodyum dodesil sülfatC)
FlorürD)

Doğal kaynağından elde edilmiş, çeşitli
fiziksel veya kimyasal işlem uygulanmamış
gıda maddelerine ne ad verilir?

13.

Hazır gıdaA)
TatlandırıcıB)
Doğal gıdaC)
Organik gıdaD)

Kozmetik ürünlerde aşağıdaki maddelerden
hangisi bulunmaz?

14.

NemlendiriciA)
ParfümB)
KezzapC)
BoyaD)

Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurunun
oluşmasına sebep olan havayı kirletici
gazlardan biri değildir?

15.

Kükürt dioksitA)
Azot dioksitB)
Kükürt trioksitC)
Karbon dioksitD)

- Oda sıcaklığında genellikle sıvı halde bulunur.
- Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden

oluşur.
- Suda çözünmeyen maddedir.
- Gıda sanayinde kullanılır.

Yukarıda tanımlanan madde aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Kuyruk yağıA)
Madeni yağB)
TereyağıC)
Ayçiçek yağıD)

Bitki tohumlarından sadece presleme sonucu
elde edilen ve başka hiçbir işleme tabi
tutulmayan yağlara ne ad verilir?

17.

Sızma yağA)
Rafine yağB)
Riviera yağC)
Vinterize yağD)

Bitkisel veya hayvansal yağların sodyum
hidroksit bazı ile tepkimesi sonucu elde
edilen kişisel temizlik maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Sıvı sabunA)
Katı sabunB)
DeterjanC)
ŞampuanD)

Polimerler; küçük moleküllerin zincir oluşturacak
şekilde birbirine bağlanması sonucu oluşan
büyük moleküllerdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi polimer
değildir?

19.

EtanA)
Polietilen (PE)B)
PolyesterC)
KauçukD)

- Cilt veya mukoza üzerine uygulanan ilaç
formudur.

- Etken madde vazelin, lanolin gibi yağlarda
dağılmış durumdadır.

- Canlı metabolizmasını etkileyen kimyasal
maddedir.

Yukarıda tanımlanan madde aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

MerhemA)
ŞurupB)
İğneC)
HapD)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi nefronların
bulunduğu böbrek kısmıdır?

1.

Malpighi tüpleriA)
HavuzcukB)
MedullaC)
KorteksD)

Aşağıdakilerden hangisi hava yollarının
daralmasına sebep olan kronik bir
iltihaplanmadır?

2.

ZatürreA)
AstımB)
Verem C)
Akciğer kanseriD)

Embriyonun gelişiminin ilk 2-4 haftasında
besinlerini aldığı yer aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

OvaryumA)
Fallop tüpleriB)
EndometriumC)
PlasentaD)

Aşağıdakilerden hangisi embriyonun
gelişimi sırasında meydana gelen olaylarda
en son sırada yer alır?

4.

OrganogenezA)
Farklılaşma B)
SegmentasyonC)
GastrulasyonD)

Aşağıdaki terimlerden hangisi canlı
vücudundaki her türlü değişikliğe karşı
mevcut dengenin korunmasını ifade eder?

5.

AnemiA)
SistitB)
AsetilasyonC)
HomeostaziD)

Aşağıdakilerden hangisi embriyonun
metabolik atıklarının depo edildiği yerdir?

6.

KoriyonA)
Vitellus kesesiB)
AllantoyisC)
ZigotD)

Aşağıdakilerden hangisi gırtlak kapağına
verilen addır?

7.

PleuraA)
AlveolB)
Bronş C)
EpiglottisD)

Kalıtsal maddeleri aktaran erkek ve dişi
üreme hücrelerine ne ad verilir?

8.

NöronA)
OositB)
GametC)
NefronD)

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemini
oluşturan organlarden biri değildir?

9.

YutakA)
DilB)
AkciğerlerC)
GırtlakD)

Böbreklerin geçici olarak işlevini
kaybetmesine ne ad verilir?

10.

SistitA)
Kronik böbrek yetmezliğiB)
Akut böbrek yetmezliğiC)
PiyelonefritD)
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A
Yumurta hücresinin fallop tüpünde sperm ile
birleşmesine ne ad verilir?

11.

DöllenmeA)
FedbackB)
MensturasyonC)
YumurtaD)

Aşağıdakilerden hangisi adet döngüsünde
mitoz bölünme aracılığıyla kalınlığı artan dişi
üreme sistemi elemanıdır?

12.

OvaryumA)
EndometriyumB)
ServiksC)
Fallop tüpleriD)

Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinde
demirin bağlandığı molekülü ifade eder?

13.

HemA)
BazB)
PentozC)
PürinD)

Aşağıdakilerden hangisi popülasyondaki
bireylerin üreme ve yaşama şansını
sınırlayan çevresel faktörlerin tamamını ifade
eder?

14.

Taşıma kapasitesiA)
Çevre direnciB)
Kümeli dağılımC)
Üstel büyümeD)

Aşağıdakilerden hangisi ceviz ağacının
salgıladığı juglon maddesinden dolayı başka
türlerin ceviz ağacının altında başka
bitkilerin büyümesini engellediği ortak
yaşam şeklidir?

15.

MutualizmA)
KommensalizmB)
AmensalizmC)
ParazitizmD)

Aşağıdakilerden hangisi parazitizimde zarar
gören canlıyı ifade eder?

16.

SaprofitA)
KonakB)
KonakçıC)
OmnivorD)

Aşağıdakilerden hangisi bir parazitizm
örneğidir?

17.

İnsan-TenyaA)
Timsah-KuşB)
Mantar-AlgC)
Anemon-Palyaço balığıD)

Aşağıdakilerden hangisi süksesyonun eş
anlamlılarındandır?

18.

Sıralı değişimA)
KlimaksB)
EkotonC)
NişD)

Komünitelerin birbirleriyle kesişim yerlerine
ne ad verilir?

19.

NişA)
RekabetB)
Paylaşım C)
EkotonD)

Aşağıdakilerden hangisi iki yada daha fazla
türün karşılıklı fayda sağladıkları yaşam
şeklidir?

20.

AmensalizmA)
KommensalizmB)
Parazitizm C)
MutualizmD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 1 A
Japonya’nın başkenti neresidir?1.

TokyoA)
BernB)
LaheyC)
AmsterdamD)

Aşağıdakilerden hangisi dağıtımı etkileyen
beşeri faktörlerden biri değildir?

2.

UlaşımA)
Modern pazarlama teknikleriB)
Arbitraj oranıC)
İletişimD)

Suyun, atmosfer ile yeryüzündeki karalar ve
sular arasında belli bir sistem içinde hareket
etmesine ne ad verilir?

3.

Senyoraj hareketiA)
Su döngüsüB)
Esnek döngüC)
Optimum hareketD)

Aşağıdakilerden hangisi köy altı
yerleşmelerinin özelliklerinden biridir?

4.

Su kaynaklarına uzak yerlere kurulmalarıA)
Ekonomik faaliyetlerinin sanayiye
dayanması

B)

Genel olarak büyük ve çok nüfuslu olmasıC)
Genellikle dağınık dokulu yapıya sahip
olmaları

D)

Türkiye’deki idari bölünüş sistemi içindeki
en küçük birim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

KasabaA)
KöyB)
İlçeC)
ŞehirD)

2000 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye’deki
doğurganlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Doğurganlığın düşük olduğu illerde bunun
temel nedeni, kadının çalışmasıdır.

A)

Toplam doğurganlık hızının yüksek olduğu
illerde eğitim seviyesi düşüktür.

B)

Doğudan batıya doğru artış göstermektedir.C)
Toplam doğurganlık hızı yüzde 2,5’tur.D)

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde ilk nüfus
sayımı kaç yılında yapılmıştır?

7.

1924A)
1927B)
1930C)
1933D)

Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki dini
şehirlerden biri değildir?

8.

MekkeA)
MedineB)
KudüsC)
LizbonD)

Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam
ettirebilmeleri için bulundukları ortamın
koşullarına uyum sağlamasına ne ad verilir?

9.

SenyorajA)
OptimizasyonB)
ArbitrajC)
AdaptasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi bir tür içindeki
bireylerin sahip olduğu kalıtsal özelliğin
çeşitliliğini ifade eder?

10.

Ekosistem çeşitliliğiA)
Karma çeşitliliğiB)
Genetik çeşitlilikC)
Esnek çeşitlilikD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Zonguldak Bartın
Karabük (ZBK) Projesi’nin amaçlarından biri
değildir?

11.

Özel sektörün bu alanlardaki yatırımlarını
azaltmak

A)

Kömür ocaklarında verimli üretim
damarlarını belirlemek

B)

Üretimde yeni teknolojiler kullanmakC)
Kömür işletmelerinin varlığını sürdürebilmesi
için çalışmalar yapmak

D)

MTA verilerine göre, Türkiye toplam maden
üretim  değeri açısından dünyada kaçıncı
sırada yer almaktadır?

12.

10.A)
28.B)
30C)
41.D)

Dünyada ilk yel değirmeni nerede
yapılmıştır?

13.

İspanyaA)
NorveçB)
İranC)
MısırD)

Türkiye’de 1932-1950 dönemi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

24 Ocak kararları alınarak ekonomide dışa
açılma süreci başlatılmıştır.

A)

II. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmış ancak
II. Dünya savaşının başlaması nedeniyle
uygulanamamıştır.

B)

Elektrik İşleri Etüt İdaresi kurulmuştur.C)
Sümerbank kurulmuştur.D)

Türkiye sanayisinin en yoğun olduğu bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

AkdenizA)
EgeB)
KaradenizC)
MarmaraD)

Türkiye aşağıdaki madenlerden hangisinde
dünyadaki en zengin yataklara sahiptir?

16.

BorA)
DemirB)
BakırC)
KromD)

Yetersiz yağış nedeniyle toprağın sürülerek
bir yıl boş bırakılmasına ne ad verilir?

17.

SwapA)
NadasB)
RekolteC)
SenyorajD)

Ekstansif tarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

18.

Modern tarım tekniklerinden uzak olduğu
için verimlilik düşüktür.

A)

İklim değişikliklerine bağlı olarak üretim
miktarlarında yıllara göre artma ya da
azalma görülür.

B)

Büyük oranda doğal koşullara bağımlı olarak
gerçekleştirilir.

C)

Gelişmiş ülkelerde veya bölgelerde
uygulanır.

D)

Dünya ve Ay arasındaki bağıl hareket ile
oluşan enerjiye ne ad verilir?

19.

Gelgit enerjisiA)
Sabit enerjiB)
Su enerjisiC)
Jeotermal enerjiD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımı
etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?

20.

İlaçlamaA)
GübrelemeB)
İklimC)
PazarlamaD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin üye
olduğu örgütlerden biri değildir?

1.

Avrupa BirliğiA)
İslam İşbirliği TeşkilatıB)
NATOC)
BMD)

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin
sahip olduğu özelliklerden biridir?

2.

Gelir dağılımı dengesizdir.A)
Toplumun geneli geniş ailelerden oluşur.B)
Nüfus artış hızı düşüktür.C)
Kırsal nüfus fazladır.D)

Türkiye’nin jeopolitik konumunu daha
avantajlı hale getirecek çalışmalardan biri
olan TANAP Projesi ile aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır?

3.

Hazar Gölü çevresinde çıkarılan doğal gazın
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması

A)

Rusya’da üretilen petrolün Karadeniz
üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması

B)

Tarihi İpek Yolu'nun demir yoluyla hayata
geçirilmesi

C)

Orta Doğu petrol ve doğal gazının Avrupa’ya
taşınması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün İkinci
Dünya Savaşı'nı öngörerek Türkiye'nin
çevresini güven altına almak için
gerçekleştirdiği girişimlerden biridir?

4.

Demir İpek YoluA)
Sadabat PaktıB)
Avrupa KonseyiC)
Karadeniz Ekonomik İşbirliği ÖrgütüD)

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerde
bulunmak amacıyla denize açılan ve coğrafi
keşifler içerisinde yer alan kaptanlardan biri
değildir?

5.

Bartelemeo DiazA)
Kristof KolombB)
Ferdinand MagellanC)
Piri ReisD)

Türk kültürü, 5000 yıllık geçmişiyle Orta Asya’dan
kaynağını alıp birçok coğrafyada etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürü
havzasında yer alan bölgeler arasında yer
almaz?

6.

OrtadoğuA)
AvustralyaB)
SibiryaC)
Kuzey AfrikaD)

Türkiye'nin milli güvenliği için önem arz
eden, petrol zengini ülkelerin deniz
ticaretinin de odağında yer alan ve Orta
Doğu'ya açılan bir kapı konumundaki ada
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

KıbrısA)
GökçeadaB)
SicilyaC)
GiritD)

Orta Doğu ülkelerindeki petrolün gelişmiş
ülkelere ticareti nedeniyle bazı boğaz ve
kanalların deniz ulaşımındaki kullanımı artmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen
sebepten dolayı kullanımı artan boğaz ya da
kanallardan biri değildir?

8.

Bab-ül Mendep BoğazıA)
Hürmüz BoğazıB)
Macellan BoğazıC)
Süveyş KanalıD)

Aşağıdaki devletlerden hangisi Türkiye'nin
komşularından biri değildir?

9.

İranA)
BulgaristanB)
İtalyaC)
GürcistanD)

Hint Okyanusu ile Kızıldeniz’i birbirine
bağlayan boğaz aşağıdakilerden hangisidir?

10.

MalakkaA)
Bab-ül MendepB)
İstanbulC)
Hürmüz D)

Akdeniz limanlarının önemsizleşmesini,
Avrupa’nın Atlas Okyanusu’na kıyısı olan
limanların ise önemli hale gelmesini
aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

11.

Asya ve Avrupa arasında deniz ulaşımında
yeni güzergâhların ortaya çıkması

A)

Baharat ticaretinin Akdeniz limanlarından
yapılması

B)

Asya kıtasının hammadde için önemini
koruması

C)

Avrupa ülkeleri için ticaretin eski önemini
yitirmesi

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Türk
kültürü havzasının yayıldığı sahalarda aynı
dil, din, tarih ve kültüre sahip ülke ya da
topluluklardan biridir?

12.

ErmenistanA)
LehistanB)
BulgaristanC)
KırgızistanD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak
yönünden zengin ama sanayileşmemiş
ülkeler arasında yer alır?

13.

Kanada A)
PeruB)
Güney KoreC)
RusyaD)

Aşağıdakilerden hangisi ABD'nin coğrafi
konumuna göre çevresinde yer almaz?

14.

MeksikaA)
KanadaB)
Süveyş KanalıC)
Atlas OkyanusuD)

Orta Asya'daki Hazar bölgesinin stratejik
öneminin artmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?  

15.

Yeryüzü şekilleriA)
Turizm potansiyeliB)
İklimiC)
Petrol ve doğal gaz zenginliğiD)

Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam
değerine ne ad verilir?

16.

İnsani gelişmeA)
Gayrisafi milli hasılaB)
Girişimcilik oranıC)
Gelir dağılımıD)

Habitat Konferansı'nın konusu
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Biyoçeşitliliğin korunmasıA)
Ozon tabakasındaki seyrelmenin önlenmesiB)
Kentleşme ve konut ihtiyacıC)
Çölleşmeyle mücadeleD)

Doğal kaynağın doğanın yenilenme hızına
göre daha fazla tüketilmesine ne ad verilir?

18.

Beslenme ağıA)
Ekolojik ayak iziB)
Besin zinciriC)
Ekolojik açıkD)

Bir akarsu üzerinde kurulacak olan
hidroelektrik santrali inşaatına başlamadan
önce ÇED raporu hazırlanması, aşağıdaki
çevre politikaları ilkelerinden hangisine
örnek oluşturur?

19.

İhtiyat ilkesiA)
Önleme ilkesiB)
İş birliği ilkesiC)
Kirleten öder ilkesiD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı için yapılması
gerekenlerden biridir?

20.

İlkel yaşam ortamına geri dönülmesiA)
Dünyada nüfus artışının engellenmesiB)
Doğanın verdikleriyle yetinilmesiC)
Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının dikkate
alınması

D)
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SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 A
Bir devletin veya ulusun başka devlet veya
ulusları kendi çıkarları doğrultusunda
etkilemesine ne ad verilir?

1.

KübizmA)
FütürizmB)
KonstrüktivizmC)
EmperyalizmD)

Brest Litowsk Antlaşması ile I. Dünya
Savaşı’ndan çekilen devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

ABDA)
RusyaB)
İngiltereC)
FransaD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın
nedenlerinden biri değildir?

3.

Hitler’in iktidara gelişiyle değişen Alman dış
politikası

A)

Milletler Cemiyeti’nin yaptırım gücünden
yoksun olması

B)

Avusturya-Macaristan Veliahdı Ferdinand’ın
Saraybosna’da öldürülmesi

C)

1929 Ekonomik Buhranı’nın Avrupa
ekonomisini çöküş aşamasına getirmesi

D)

1935’te Etiyopya’yı işgal ettiği için Milletler
Cemiyeti’nden uzaklaştırılan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

FransaA)
İtalyaB)
İngiltereC)
ABDD)

Kliring nedir?5.

Çarın yönetiminde bulunan devlettir.A)
Kişinin sosyal hayattan koparak zamanının
çoğunu bilgisayar başında geçirmesidir.

B)

Nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir
sanat akımıdır.

C)

Ülkeler arasındaki ödemelerin malla
yapılmasını öngören ticaret antlaşmalarının
bir türüdür.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’da
“MeijiRestorasyonu” döneminin
özelliklerinden biri değildir?

6.

Meşruti monarşi kuran bir anayasanın
hazırlanması

A)

Daymiyo denen derebeylik sisteminin
yaygınlaşması

B)

Yeni fabrikaların açılmasıC)
Modern bir posta-telgraf teşkilatının
kurulması

D)

En tanınmış eseri “Guernica” olan ressam
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Albrecht DürerA)
Jan Van EyckB)
Claude MonetC)
Pablo PicassoD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı
Dönemi’nde birçok kentte ve özellikle
İstanbul’da ekmek sorunun ortaya çıkma
sebeplerinden biri değildir?

8.

Savaşın ortaya çıkardığı psikolojik etki ile
ekmeğe talebin azalması

A)

Silahaltına alınan asker sayısının 1 milyona
ulaşmasıyla ordunun ihtiyacının artması

B)

Ülke içerisinde nakliye yetersizliklerinin
problem oluşturması

C)

Seferberlik emri nedeniyle tarımsal üretimin
düşmesi

D)

Pearl Harlbour Baskını ile ABD’nin deniz ve
hava üslerine ani bir saldırı yaparak ABD’ye
savaş açan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

JaponyaA)
AlmanyaB)
ÇinC)
RusyaD)

Aşağıdakilerden hangisi “İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi”nde yer almaz?

10.

Herkes mal ve mülk edinme hakkına
sahiptir.

A)

Yasalar önünde herkes eşittir.B)
Sadece soylu kişilerin eğitim hakkı vardır.C)
Kölelik yasaktır.D)
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A
II. Dünya Savaşı’nda Polonya’nın, hem Rusya
hem de Almanya tarafından işgal edilmesi
ihtimaline karşı duyduğu endişe için
kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Pazartesi SendromuA)
Polonya SendromuB)
Yabancı El SendromuC)
Stockholm SendromuD)

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin
Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Fahri KorutürkA)
Turgut ÖzalB)
İsmet İnönüC)
Cemal GürselD)

Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Bildirisi’nin
maddelerinden biri değildir?

13.

Açık denizlerde ticaret yasaklanacakA)
İlgili halkın onayı alınmadan toprak
değişikliği yapılmayacak

B)

Savaştan sonra toprak kazanılmayacakC)
Temel ham maddelerden eşit biçimde
faydalanılacak

D)

Pakistan Devleti’nin kurucusu kimdir?14.

Harry S. TrumanA)
Fidel CastroB)
Muhammed Ali CinnahC)
Patrice LumumbaD)

ABD ve Batı’nın Sovyetler Birliği’ne yönelik
olarak uyguladığı temel hedefi Sovyetler
Birliği’nin kendi sınırları içerisinde kalmasını
sağlamak olan politikaya ne ad verilir?

15.

Çoğunluk PolitikasıA)
Azınlık PolitikasıB)
Çevreleme PolitikasıC)
Berlin PolitikasıD)

SSCB, uydu ülkeleriyle bağını güçlendirmek
ve ABD’nin ortaya koyduğu Truman Doktrini
ve Marshall Planı ile mücadele etmek
amacıyla 1947 yılında aşağıdakilerden
hangisini kurmuştur?

16.

KominformA)
Avrupa Ekonomik TopluluğuB)
NATOC)
Milletler CemiyetiD)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra süper güçler
olarak ortaya çıkan Sovyetler Birliği ile
Amerika Birleşik Devletleri’nin silaha
başvurmaktan kaçındıkları döneme ne ad
verilir?

17.

Demir PerdeA)
Soğuk SavaşB)
Uzak SavaşC)
İşgal GünleriD)

Ay’a ayak basan ilk insan aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Alan BeanA)
Pete ConradB)
Anna FisherC)
Neil ArmstrongD)

1980 Moskova Olimpiyatları’na ABD’nin takım
göndermeme kararı almasında etkili olan olay
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

SSCB’nin Afganistan’a saldırmasıA)
Fransa’nın Cezayir’i işgal etmesiB)
İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesiC)
Irak’ın İran’a saldırmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kore
Savaşı’na katılmasında etkili olan
unsurlardan biri değildir?

20.

Türkiye’nin SSCB tehdidi karşısında
güvenlik sorununu çözmek için NATO’ya
dâhil olmak istemesi

A)

Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve
güvenliğe yönelik iş birliğinin geliştirilmesinin
istenmesi

B)

ABD’nin Senatör Cain aracılığıyla
Türkiye’den savaşa katılması yönünde
talepte bulunması

C)

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmak
istemesi

D)
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SEÇMELİ PSİKOLOJİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi düşünsel öğrenme
kapsamında yer alır? 

1.

YüzmekA)
Dil öğrenmekB)
Gitar çalmakC)
Tenis oynamakD)

Daniel Goleman tarafından “kendini harekete
geçirebilme, eksikliklere rağmen yoluna
devam edebilme, dürtülerini kontrol ederek
tatmini erteleyebilme, başkalarının
duygularını fark edip empati kurabilme” gibi
yeti ve beceriler olarak tanımlanan zeka türü
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Ritmik zekaA)
Mantıksal zekaB)
Duygusal zekaC)
Görsel zekaD)

Sorgulamayı, seçenek aramayı, farklı
yönlerden bakmayı, yeni düşüncelere açık
olmayı içeren problem çözme yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

İrdelemeA)
EzberlemeB)
Deneme-yanılmaC)
İşleve takılmaD)

Aynı işlemle benzer koşullarda tekrarlanan
ölçümlerin benzer sonuçlar vermesine ne ad
verilir?

4.

KullanışlılıkA)
GeçerlilikB)
StandardizasyonC)
GüvenirlikD)

İstenen davranışın ortaya çıkma olasılığını
artıran uyarıcıya ne ad verilir?

5.

PekiştireçA)
DavranışB)
MotivasyonC)
SönmeD)

Edimsel koşullanma ile ilgili ilk deneyleri
yapan bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

PiagetA)
SkinnerB)
LockC)
FreudD)

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli bellek
çeşitlerinden biri değildir?

7.

AnısalA)
ÖrtükB)
DuyusalC)
AnlamsalD)

Okuyarak veya yaşayarak, bilinçli veya
bilinçsizce, kendi kendinden veya
başkalarından alınan bilgi ve duygunun
davranış veya düşünce düzeyinde meydana
getirdiği kalıcı değişikliklere ne ad verilir?

8.

YetenekA)
MizaçB)
DehaC)
ÖğrenmeD)

Akciğer, beyin, kalp gibi organların
fonksiyonlarının koordinasyonu ile
organizmanın fizyolojik dengesinin
sürdürülmesine ne ad verilir?

9.

ÖzdeşleşmeA)
SempatiB)
EmpatiC)
DengelenmeD)

Ayşe asansörde kapalı kalmaktan korktuğu için
asansöre binememektedir. Ancak yapacağı
görüşme için bir iş merkezinin 15. katına çıkması
gerekmektedir. Ayşe asansöre bindiği anda nefes
alamamaya başlar, titreme ile birlikte kendini
kaybeder.

Yukarıdaki bilgilere göre Ayşe’nin yaşadığı
kaygı (anksiyete) kaynaklı bozukluk türü
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

SomatizasyonA)
Panik atakB)
ObsesyonC)
HisteriD)

Kişinin saçma olduğunu bildiği halde
aklından atamadığı yersiz ve gereksiz
düşüncelere ne ad verilir?

11.

ObsesyonA)
AnksiyeteB)
FobiC)
KompülsiyonD)
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A
Çalıştığı iş yerinde proje sorumlusu olan Ahmet,
yöneticilerin projeye yönelik eleştirilerini dinlemek
üzere bir toplantıya katılır. Eleştiriler karşısında
kaygıya kapılan Ahmet, kızarmaya ve
konuşurken kekelemeye başlar.

Buna göre Ahmet’in davranış biçimi
aşağıdaki savunma mekanizmalarından
hangisi ile ilgilidir?

12.

Yer değiştirmeA)
GerilemeB)
Karşıt tepki geliştirmeC)
ÖzdeşleşmeD)

Aşağıdakilerden hangisi stresin dışsal
nedenlerinden biri değildir?

13.

Trafik kazası geçirmeA)
Yoksulluk ve kötü beslenmeB)
Karamsar düşünce yapısına sahip olmaC)
Yapılan işten düşük ücret almaD)

Aşağıdaki çatışma türlerinden hangisinde
birey istediği iki ya da daha fazla şeyden
birini seçmekte zorlanır?

14.

Kaçınma-yaklaşma çatışmasıA)
Yaklaşma-kaçınma çatışmasıB)
Kaçınma-kaçınma çatışmasıC)
Yaklaşma-yaklaşma çatışmasıD)

İstendik davranışların oluşturulmasında
kullanılan ve edimsel koşullanmaya dayanan
davranışçı tedavi yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Seçici pekiştirmeA)
PsikoanalizB)
Model almaC)
Sistematik duyarsızlaştırmaD)

Fiziki ve sosyal çevreden gelen olumsuz
etkenlerin, kişi tarafından tehdit edici veya
zararlı olarak değerlendirilmesi sonucunda,
bedensel ve psikolojik boyutlarda ortaya
çıkan aşırı uyarılma haline ne ad verilir?

16.

ÇatışmaA)
BilinçB)
StresC)
DirençD)

Bireyin istemediği, rahatsızlık verici olay
veya durumları yokmuş gibi davranması
aşağıdaki savunma mekanizmalarından
hangisiyle ilgilidir?

17.

Hayal kurmaA)
Bahane bulmaB)
Telafi etmeC)
YadsımaD)

Halk arasında “hastalık hastalığı” olarak
bilinen psikosomatik bozukluk
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

HipokondriA)
Bipolar bozuklukB)
DepresyonC)
TaşkınlıkD)

I.     Davranışları      gerçek      dışıdır.
II.    Davranışları      diğer    insanların
       hoşgörü     sınırını   aşar.
III.   İnsanlarla     iletişimi     bozuktur.
IV.   Farklılıkları    anlayışla    karşılar.

Yukarıdakilerden hangileri anormal insanın
özellikleri arasında yer alır?

19.

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

Bir öğrenci “Sınavım kötü geçti, ben bu sene
sınıfı geçemeyeceğim.” şeklinde düşünmekte ve
bu sınav üzerinden olumsuz genellemelere
varmaktadır.

Yukarıda sözü edilen öğrencinin stresle başa
çıkmak için düşünce yapısını aşağıdakilerden
hangisi ile değiştirmesi gerekir?

20.

Sınavı geçemediğim için kimsenin yüzüne
bakamayacağım.

A)

Bu sınavım kötü geçti ama diğer sınavlara
daha iyi hazırlanacağım.

B)

Hiçbir sınavda başarılı olamıyorum galiba
beceriksizim.

C)

Bu dersin bir dahaki sınavından iyi not
almalıyım yoksa hayatım kararır.

D)
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SEÇMELİ SANAT TARİHİ 2 A
Uygur Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

KürşadA)
Alp Kutlug Bilge KağanB)
TeomanC)
KültiginD)

İznik’te 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başında
üretilen, Mavi beyaz renkli küçük kaseler
şeklinde, çiçek motifleri, stilize ejder motifli
Osmanlı Seramik tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Haliç işi çinilerA)
Milet işi çinilerB)
Şam işi çinilerC)
Halep işi çinilerD)

Çiniyi Türk mimarisinde ilk kez
aşağıdakilerden hangisi uygulamıştır?

3.

KarahanlılarA)
Gök TürklerB)
UygurlarC)
GaznelilerD)

Hunlar en güçlü dönemlerini hangi hükümdar
zamanında yaşamışlardır?

4.

MetehanA)
KültiginB)
İstemihanC)
TonyukukD)

Orta Asya’da kurulan tarihteki ilk Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

TolunoğullarıA)
HunlarB)
PeçeneklerC)
KarahanlılarD)

Kartal başlı, aslan gövdeli mitolojik
yaratıklara ne ad verilir?

6.

MedusaA)
SfenksB)
GrifonC)
GorgoD)

2. Dünya Savaşı’nın tüm sıkıntılarını dile
getirmek amacıyla bir araya gelen ressamlar
grubu aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Müstakil Ressamlar GrubuA)
Onlar GrubuB)
Yeniler GrubuC)
D Grubu D)

El-Cezeri tarafından 1205’te Diyarbakır’da
yazılıp resimlenen ve teknik aletleri anlatan
kitap aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Kitap-ül HaşaişA)
HünernameB)
SurnameC)
OtomataD)

Üzeri konik veya piramit çatıyla örtülü mezar
yapılarına ne ad verilir?

9.

MescidA)
PagodaB)
KümbetC)
CamiD)

11. yüzyılın sonunda Özbekistan Talas’ta inşa
edilmiş, Sultan Alparslan’ın kızı ve Karahanlı
Hükümdarının eşi için inşa ettirilen türbe
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Tercan Mama Hatun KümbetiA)
Aslan Cazip TürbesiB)
Kümbed-i SurkhC)
Ayşe Bibi TürbesiD)

1550-1557 yılları arasında inşa edilen, Mimar
Sinan’ın kalfalık dönemi eseri olarak
tanımladığı cami aşağıdakilerden hangisidir?

11.

İstanbul Nusretiye CamiiA)
İstanbul Beyazit CamiiB)
İstanbul Ortaköy CamiiC)
İstanbul Süleymaniye CamiiD)

Buhara’da 11. yüzyılda Karahanlılar
tarafından inşa ettirilen kare planlı, küçük bir
kubbesi bulunan cami aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Hazer Degaron A)
Leşger-i BazaarB)
İsfahan Mescid-i CumaC)
Samarra Ulu CamiiD)

Minarenin şerefesinin üzerindeki gövdeye
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

13.

PetekA)
AlemB)
GövdeC)
PabuçD)
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A
1404’te inşa edilen, merkezi kubbeli Osmanlı
camilerine temel oluşturan, tek kubbe ile
örtülü, kare plandan kubbeye geçişte Türk
üçgeni kullanılan cami aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Adana Ulu CamiiA)
Mut Lal Ağa CamiiB)
Birgi Ulu CamiiC)
Balat İlyas Bey CamiiD)

Transept planlı camilerin en önemlisi,
Anadolu’da yapılmış Türk camilerinin ilki ve
Şam Emeviyye camisinin planı tipiyle büyük
benzerlik gösteren cami aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Diyarbakır Ulu CamiiA)
Kahire CamiiB)
Baybars CamiiC)
Malatya Ulu CamiiD)

17. yüzyılda İbrahim Paşa tarafından
yaptırılan, Sultan Abdülmecit zamanında
Ampir üslubuna göre yenilenen cami
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

İstanbul Hamidiye CamiiA)
İstanbul Ortaköy CamiiB)
İstanbul Aksaray Valide CamiiC)
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa CamiiD)

Mısır’da kurulan ilk Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

FatimilerA)
TolunoğullarıB)
KarahanlılarC)
MemlüklerD)

11. yüzyılda Gazneliler tarafından
Afganistan’da inşa edilmiş mihrap önü
kubbeli cami aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Hazer DegaronA)
Leşger-i BazaarB)
El EzherC)
Samarra D)

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden
hemen sonra ashabıyla beraber inşa ettiği
mescit aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Cuma MescidiA)
Kuba MescidiB)
Mescid-i AksaC)
Mescid-i NebeviD)

İlk Emevi halifesi Muaviye devlet merkezi
olarak aşağıdakilerden hangisini
belirlemiştir?

20.

BasraA)
KudüsB)
ŞamC)
FustatD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-A

25 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ ALMANCA 2 A
Meine Mutter kauft im ------- ein, sie findet dort
alle Waren.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

BesuchA)
RezeptB)
HausmeisterC)
SupermarktD)

Mein Bruder ist Sportler und muss immer -------
essen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

saftigesA)
allesB)
wenigC)
gesundD)

Hier auf der Liste steht alles was wir brauchen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Wer möchte das alles kaufen?A)
Kannst du bitte einkaufen gehen?B)
Hast du genug Geld?C)
Was brauchen wir alles?D)

------- esse ich Fleisch, Gemüse mit Reis.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

4.

AbendsA)
MittagsB)
PauseC)
NachmittagsD)

Die Petersilien kosten 3 Euro.

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5.

Entschuldigung, wie viel kosten die
Petersilien?

A)

Verzeihung, wo sind die Petersilien?B)
Kannst du die Petersilien bezahlen?C)
Brauchen wir Petersilien für den Salat?D)

Was bedeutet das Wort “schmücken” auf
Türkisch?

“schmücken” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

süslemekA)
hazırlamakB)
toparlamakC)
koşturmakD)

März / September / Dezember / Mai 

Welche der obigen Monate gehört zum
Winter?

Yukarıdaki aylardan hangisi kışa aittir?

7.

MärzA)
SeptemberB)
DezemberC)
MaiD)

Wann blühen die Blumen und wann wacht die
Natur auf?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8.

Wenns schneit.A)
Im Winter.B)
Im Frühling.C)
Wenn es ein Gewitter gibt.D)
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A
Der ------- Monat heiß August.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

achteA)
neunteB)
zehnteC)
elfteD)

(I) Cemre hat am 4 März Geburtstag. (II) Ihre
Mutter will eine Party machen. (III) Ich helfe
Cemres Mutter. (IV) Zum Frühstück esse ich nur
Obst.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

10.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

------- Jugendliche haben ein Hobby.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

VieleA)
JedesB)
MeistensC)
ImmerD)

Was sammelst du Elke?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

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

D)

Was bedeutet das Wort “harika” auf
Deutsch?

“harika” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

komischA)
interresantB)
wunderbarC)
spannendD)

------- und kann mich oft mit Freunden treffen.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

14.

Samstags habe ich immer viel ZeitA)
Wegen der Arbeit ist er immer nervösB)
Am Wochenende arbeite ich nieC)
Sonntags habe ich FreizeitD)

A: Hallo Martin!
B: Hallo Erdem! -------
A: Ja, habe ich! Hast du etwas vor?
B: Wir möchten mit Ahmet ins Theater gehen.

Möchtest du mitkommen?
A: Das ist eine tolle Idee!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

15.

Bist du auch eingeladen?A)
Hast du Zeit am Wochenende?B)
Kannst du gut schwimmen?C)
Musst du heute Abend arbeiten?D)

Die Sportschuhe sind -------, aber die Farbe finde
ich -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

bequem / häßlichA)
toll / richtigB)
klein / großC)
teuer / nichtD)
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A
Altmodisch / den / finde / Mantel / ich / sehr

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

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

17.

Finde den ich Mantel altmodisch sehr.A)
Ich finde den Mantel sehr altmodisch.B)
Den finde sehr ich altmodisch Mantel.C)
Altmodisch ich sehr den Mantel finde.D)

1. Die Metzgerei a. Kleidung
2. Die Apotheke b. Briefmarken
3. Die Boutique c. Fleisch
4. Die Post d. Medikamente

Wo kann man was kaufen?

Welche Zuordnung ist zur obigen Frage
richtig?

Yukarıdaki soruya yönelik yapılan aşağıdaki
eşleştirmelerden  hangisi doğru olarak
verilmiştir?

18.

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

Şehir merkezinde oturuyoruz.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Wir wollen ins Stadtzentrum umziehen.A)
Wir wohnen im Stadtzentrum.B)
Das Stadtzentrum ist nich weit von unserer
Wohnung.

C)

Neben dem Rathaus ist unsere Wohnung.D)

Was bedeutet das Wort “Die Pflanze” auf
Türkisch?

“Die Pflanze” sözcüğünün Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

İlaçA)
ToprakB)
AteşC)
BitkiD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 2 A
My son ------- some apples and bananas an hour
ago.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

eatsA)
ateB)
is eatingC)
eatingD)

She ------- a horror film last night.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

watchesA)
watchedB)
watchC)
is watchingD)

Alex ------- to the theatre last week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

wentA)
goesB)
goC)
goingD)

The carpets are very dirty. I ------- clean them.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

don’t have toA)
mustn’tB)
shouldn’tC)
mustD)

When did you ------- basketball?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

playA)
playedB)
playsC)
is playingD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

two hours agoA)
yesterdayB)
next Saturday C)
nowD)
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A
A: I don’t want to stay at home.
B: ------- we go to a café?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

7.

How aboutA)
Let’sB)
What aboutC)
Why don’tD)

------- I have a menu, please?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

Can A)
Would B)
Must C)
ShallD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

doesA)
didB)
have gotC)
has gotD)

I ------- at the cinema at 5 o’clock yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

amA)
wereB)
willC)
wasD)

You ------- sing a song in the library.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

mustA)
needB)
shouldC)
mustn’tD)

You ------- always be prepared before an
earthquake.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

couldA)
shouldB)
canC)
wouldD)

I ------- throw a party for my parents next week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

wentA)
goB)
am going toC)
goingD)
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A
------- was the weather yesterday?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

WhereA)
HowB)
WhatC)
WhichD)

They finished their project -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

last monthA)
every monthB)
next monthC)
tomorrowD)

China is famous ------- its Great wall.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

onA)
withB)
forC)
aboutD)

A: What is James going to do tonight?
B: He ------- TV.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

17.

watchingA)
watchedB)
has watchedC)
is going to watchD)

A: ------- is this book?
B: It’s 50 TL.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

18.

How much A)
Where B)
How many C)
What D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

canA)
wouldB)
doesC)
willD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

20.

studyingA)
will studyB)
studiedC)
studiesD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-A

31 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ FRANSIZCA 2 A
«Interdit de tourner à gauche.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Sağa dönmek yasaktır.A)
Solda yürümek yasaktır.B)
Sağda yürümek yasaktır.C)
Sola dönmek yasaktır.D)

Tu préfères le café ------- le thé?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

maisA)
ouB)
carC)
doncD)

A :  Quand est-ce que tu pars?
B :  -------. 

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

Le 25 février A)
En trainB)
Avec le billetC)
38 eurosD)

«Ce groupe fait de la bonne musique.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Bu müzik grubu çok ünlüdür.A)
Grubun müziğini dinliyoruz.B)
Bu grup iyi müzik çalıyor.C)
Bu grup müzik dinliyor.D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

serveuseA)
dentisteB)
facteur C)
chimisteD)

Le cinéma est ------- du café. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

dansA)
derrièreB)
devantC)
en faceD)

I. Pardon Monsieur.
II. Pouvez-vous m’indiquer le chemin pour aller

à la tour Eiffel?
III. Je vois la pharmacie.
IV. S’il vous plaît?

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

7.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Elle pratique ------- football.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

8.

de la A)
le B)
auC)
àD)
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A

Que signifie ce pictogramme?

Resimdeki işaretin anlamı nedir? 

9.

Il faut s’arrêter.A)
Il ne faut pas sortir.B)
Il ne faut pas entrer.C)
Il faut faire attention.D)

Excusez-moi, je cherche la ------- Dauphine.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

10.

pontA)
parcB)
placeC)
boulevardD)

Je peux parler français car je travaille -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

pasA)
beaucoupB)
jamaisC)
peuD)

Elle est ------- Paris.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

auA)
auxB)
en C)
àD)

les   /   sont   /   pourquoi   /   gens   /   dehors ?
 I           II               III               IV              V

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

13.

I / IV / V / III / IIA)
II / V / IV / I / IIIB)
III / I / IV / II / VC)
V / III / I / II / IVD)

A :  Qu’est-ce que tu fêtes?
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

Mon anniversaireA)
Je prépare la tableB)
C’est vendrediC)
C’est une décorationD)

-   ------- tu ne vas pas à l’école?
-   Parce que je suis malade.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

D’oùA)
PourquoiB)
CommentC)
CombienD)

Je parle de la ville ------- Leyla est née.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

queA)
dontB)
quiC)
oùD)
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A
A :  Vous avez une réservation?
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

Oui, pour deux nuits A)
MerciB)
L’hôtel est ferméC)
Je vous en prieD)

Dans cette maison il y a ------- chambres: une au
premier étage et deux au deuxième étage.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

18.

cinqA)
deuxB)
trois C)
un D)

Tu dois ------- du sport .

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

mangeA)
faire B)
mangerC)
faitD)

------- rez-de-chaussée, il y a la cuisine.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

20.

AuxA)
EnB)
AC)
AuD)
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SEÇMELİ ALMANCA 4 A
-------, dort kannst du dir Bücher ausleihen.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

Die Mensa ist geschlossenA)
Hier können wir uns unterhaltenB)
Im Unterricht müssen wir leise seinC)
Die Bibliothek ist im ErdgeschossD)

Der Dom ist Kölns -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

ZeitschriftA)
FerienB)
WahrzeichenC)
InformationD)

Was können wir in den Ferien machen?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

3.

Wir können die Museen besuchen.A)
Wir suchen die Bibliothek.B)
Wir können schöne Zeit verbringen.C)
Wir können historische Orte besuchen.D)

Wo ist Köln?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4.

Hier gibt es ein Museum.A)
Der Dom ist nicht in Köln.B)
Köln ist am Rhein.C)
Das habe ich in der Zeitschrift gelesen.D)

Ungefähr 45 Stunden.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Wie lange dauert die Führung?A)
Wie viel kostet der Eintrittspreis pro Person?B)
Wie lange ist das Museum geöffnet?C)
Wie ist das Museum?D)

Ayşe melkt die Kühe auf dem Bauernhof.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

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

6.

Ayşe sollte die Kühe auf dem Bauernhof
melken.

A)

Ayşe melkte die Kühe auf dem Bauernhof.B)
Ayşe hätte die Kühe auf dem Bauernhof
melken können.

C)

Ayşe hat die Kühe auf dem Bauernhof
gemolken.

D)

Das sind ------- Katzen.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

7.

meineA)
deineB)
ihreC)
ihrD)

Wie begrüßt man sich in der Türkei?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8.

Ahoj!A)
Hola!B)
Servus!C)
Merhaba!D)
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A
Man trinkt in Deutschland ------- Mineralwasser.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

öftersA)
seitB)
damitC)
wegenD)

Was hast du im Ramadanfest gemacht?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Ich werde in den kommenden Monaten eine
Reise machen.

A)

Er studiert hier in der Schule.B)
Ich bin zu meinen Eltern nach Kütahya
gefahren.

C)

Er wird in die Schweiz fliegen.D)

Emre ------- Informatik an der Hacettepe
Universität.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

nimmtA)
kommtB)
stelltC)
studiertD)

A: Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen?
B: Ja, natürlich!
A: -------
B: Ganz einfach.Gehen Sie von hier 200 Meter

geradeaus, dort sehe Sie ein Park. Biegen
Sie von dort nach links, dann sehen Sie das
Theater auf der linken Seite.

A: Vielen Dank!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

12.

Wie kann ich zum Theater gehen?A)
Wer kommt heute Abend mit?B)
Gehst du auch ins Theater?C)
Hast du das neue Spiel im Theater
gesehen?

D)

Die Autos fahren ------- den Kreisverkehr herum.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

ausA)
umB)
aufC)
fürD)

Ich möchte eine Fahrkarte ------- Adana.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

zumA)
nachB)
zurC)
ausD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-A

36 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Was bedeutet das Wort “erleben” auf
Türkisch?

“erleben” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

gelmekA)
yaşamakB)
anlatmakC)
kalmakD)

(I) Mein Name ist Michael. (II) Das Frühstück ist
für mich sehr wichtig. (III) Danach mischen Sie
alles zusammen. (IV) Ich trinke ein Glas Milch
und esse ein Käsebrot.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

16.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Die Möhren ------- deine Körperzellen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

schützenA)
entlangB)
wachsenC)
unterD)

Wo feierst du deinen Geburtstag?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

18.

Ich feiere im Café.A)
Ich bin immer beschäftigt.B)
Da war ich schon.C)
Wir wollen aber heute ins Kino gehen.D)

Wir haben Saft, Limonade und Mineralwasser
getrunken.
Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

19.

Wie lange dauert die Party?A)
Wann fängt die Party an?B)
Was habt ihr bei der Party getrunken?C)
Wo ist die Party?D)

Meine Mutter will ------- zum Abendesen einladen.
Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

20.

euchA)
wirB)
dichC)
ihnD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 4 A
My brother decorates our apartment.

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

Yukarıdaki cümlenin edilgen biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Our apartment is decorated by my brother.A)
Our apartment decorates by my brother.B)
My brother will decorate our apartment.C)
Our apartment decorated by my brother.D)

A: -------?
B: We visit our relatives.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

2.

What do you do during the festivalA)
What kind of a festival is itB)
When is the festivalC)
Why do we celebrate the festivalD)

You shouldn’t eat much chocolate if you --------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

want to save the worldA)
call meB)
set the tableC)
want to lose weightD)

A: The room is very cold.
B: You should -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

4.

see a doctorA)
do your homeworkB)
close the windowC)
drink waterD)

A: Can I watch television?
B: --------. You should go to bed.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

5.

SureA)
Of courseB)
No, you can’tC)
Yes, you canD)

The letter ------- by Jack.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

wroteA)
is writtenB)
writtenC)
will writeD)

1. First, crack the eggs into a small bowl.
2. Later on, whisk the eggs.
3. -------- some salt and pepper.

Which of the following completes the recipe
above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tarifi
doğru şekilde tamamlar?

7.

WhiskA)
AddB)
CutC)
StirD)

I am responsible for ------- my room every
morning.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

takingA)
settingB)
makingC)
tidyingD)
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A
Shop Assistant: Hello, Good morning! Can I help
you?
Customer: Yes, I’m looking for a sweater.
Shop Assistant: What size are you?
Customer: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

9.

No, thank youA)
I usually use medium sizeB)
We have these two modelsC)
Just at the end of the corridorD)

The people ------- work hard become successful.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

whoseA)
whenB)
who C)
which D)

I ------- give you some money if I were rich.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

willA)
areB)
wereC)
would D)

I want to buy a camera ------ is not very
expensive.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

whenA)
whoseB)
whichC)
whereD)

My father is ------- than my grandfather.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

tallestA)
tallB)
tallerC)
the tallestD)

The Internet has accelerated the interactions
between people. 

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

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

increaseA)
sourceB)
entire C)
majorD)

If she ------- her bike, I would buy it.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

would sellA)
soldB)
sellsC)
sellD)

If I ------- you, I would study for the exam.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

wereA)
beB)
would beC)
areD)
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A
I wish I -------more money so I could buy a new
apartment.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

will haveA)
had B)
haveC)
doD)

This hotel is ------- one in the city.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

the cheapestA)
the cheaperB)
cheapestC)
cheaper thanD)

This is ------ question in the test.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

difficultA)
more difficultB)
difficult than C)
the most difficultD)

I prefer -------- by bus.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

to travelA)
to travellingB)
travelC)
travellingD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 4 A
Mireille : Tu téléphones à Marie?
Jacques : Oui, je ------- téléphone.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

luiA)
enB)
laC)
àD)

Il gèle ------- Japon.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

2.

auxA)
àB)
en C)
auD)

Quand il partira à l’université, il ------- une voiture.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

achetaitA)
acheterB)
achèteraC)
achèteD)

Cette télévision est à nous. C’est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

la nôtreA)
le nôtreB)
la tienneC)
le tienD)

Nous ------- au tennis.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

5.

faisonsA)
jouonsB)
regardonsC)
pratiquonsD)

Est-ce que tu as eu une ------- note?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

petitA)
chaudB)
mauvaiseC)
nouvellesD)

Le bébé dort, il ------- parler doucement.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

fautA)
vasB)
vientC)
doisD)

Il fait ------- à Antalya mais il ------- à Ankara.

Selon l'image ci-dessus trouvez les mots qui
conviennent.

Yukarıdaki resme göre, cümleyi doğru
şekilde tamamlayan sözcükleri bulunuz.

8.

froid / pleutA)
beau / fait chaudB)
mauvais / mauvaisC)
chaud / neigeD)
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A
«Je voudrais bien une tasse de thé.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

İyi bir çay isterim.A)
Bir fincan çay isterim.B)
Çayı iyi isterim. C)
Bir fincan çay verin.D)

Nous nous sommes promenés longtemps -------
le froid.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

maisA)
malgréB)
en revancheC)
pourD)

Mes chaussures sont -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

bleusA)
bleuB)
bleueC)
bleuesD)

Léa :  C’est ta maison? 
Paul :  -------
Léa :  Elle est belle. 
Paul :  Merci. 

Choisissez l’expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

Oui, c’est la mienne. A)
Les nôtres!B)
Oui, c’est le tien. C)
C’est dramatique. D)

Elle  ------- dans quelques heures.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

vas partirA)
vient de partirB)
va partirC)
viens de partirD)

Je vais ------- les courses.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

à faireA)
faireB)
de faireC)
faitD)

«İçecek olarak ne alırsınız?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Vous voulez de l’eau?A)
Vous désirez autre chose? B)
Tu veux quelque chose?C)
Et comme boisson? D)

Pierre :  -------?
Paul :  Non, il est fermé le lundi. 
Pierre :  Combien coûte l’entrée? 
Paul :  15 euros. 

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

16.

Tu veux parler avec nousA)
Le musée est ouvert tous les jours B)
Les tableaux sont beaux C)
La salle est fermée le mardiD)
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A
Je cherche des infos ------- internet.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

surA)
àB)
enC)
auD)

«Devine où je pars cette année.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Gel hadi bu yıl gidelim.A)
Bu yıl hep birlikte tatile gidelim. B)
Bil bakalım bu yıl nereye gidiyorum.C)
Anlaştık, bu yıl sizinle tatile gidiyorum. D)

Ma fille est blonde. ------- de ma voisine est
brune.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

CeuxA)
CellesB)
CelleC)
CeluiD)

I. J’aime la cuisine française. 
II. C’est la meilleure cuisine du monde. 
III. Elle est très riche. 
IV. Le dîner se prend à 20 heures. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

20.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0104-A

43 İzleyen sayfaya geçiniz.



TARİH 6 A
Nizam-ı Cedid Ordusu hangi Osmanlı
padişahı zamanında kurulmuştur?

1.

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

1830 İhtilalleri ilk olarak hangi ülkede
başlamıştır?

2.

RusyaA)
İngiltereB)
ABDC)
FransaD)

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

3.

Âyanlar padişahın emirlerini yerine getirerek
ona sadık kalacak

A)

Müsadere usulü tamamen kaldırılacakB)
İstanbul’da Yeniçeri Ocağı ve diğer
ocaklarda isyan çıkarsa âyanlar emir
beklemeksizin gelip isyanı bastırmaya
çalışacak

C)

Padişah âdil ve eşit vergi alacak, aşırı vergi
konmayacak

D)

Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin
amaçları arasında yer almaz?

4.

Üretilen malları satmakA)
En yüksek kârı elde edebilmekB)
Bireylere serbest girişim yapabileceği
hakları kazandırmak

C)

Üretim aşamasında devletin müdahalesini
artırmak

D)

Bağdat Demir Yolu’nun yapımına hangi
Osmanlı padişahı döneminde başlanmıştır?

5.

II. AbdülhamitA)
II. MuratB)
II. MahmutC)
II. MehmetD)

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ile
getirilen ilkeler arasında yer almaz?

6.

Bütün memurluklar ve okullar herkese açık
olacak

A)

Şehir ve kasabalarda bulunan kilise,
manastır, mezarlık, okul ve hastane gibi
yerlerin tamiri ve yeniden yapılanmasına izin
verilecek

B)

Bütün uyruklar için dinî ibadet ve törenlerin
yapılması serbest olacak

C)

Vergiler sosyal sınıflara göre belirlenip
toplanacak

D)

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid
Dönemi’nde açılan kurumlardan biridir?

7.

Mekteb-i Maârif-i AdliyyeA)
Mekteb-i TıbbiyeB)
DarülacezeC)
Mekteb-i Ulûm-u EdebiyyeD)

Aşağıdakilerden hangisi Kapitalizm
ideolojisinin ortaya çıkmasının
nedenlerinden biri değildir?

8.

XIV. ve XVII. yüzyıl arasında uluslararası
ticaretin azalması

A)

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

B)

Bankacılığın gelişmesiC)
XVI. XVII ve XVIII. yüzyıllardaki İngiliz
kumaş sanayisinin büyümesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda
fikirleri ile liberalizme katkı sağlayan
kişilerden biri değildir?

9.

Adam SmithA)
CiceroB)
David HumeC)
Adam FergusonD)

Aşağıdakilerden hangisi Genç Osmanlılar
Cemiyeti’nin üyelerinden biri değildir?

10.

Ali SuaviA)
ŞinasiB)
Zağanos PaşaC)
Namık KemalD)
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A
Sanayide insan gücü yerine makine
kullanımını yaygınlaştıran “Buhar
Makinesi”ni icat eden kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

John KayA)
James WattB)
James HargreavesC)
Richard TrevithickD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet
adamlarının sanayi devrimini ciddiye
aldıklarını gösteren en önemli kanıtlardan
biridir?

12.

Aşar vergisinin artırılmasıA)
Sanayi okullarının açılmasıB)
Sümerbank’ın kurulmasıC)
Etibank’ın kurulmasıD)

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

13.

Bostancı OcağıA)
DarülbedayiB)
Cerrahhane-i AmireC)
Düyûn-ı Umûmiye İdaresiD)

Aşağıdakilerden hangisi 1838 Balta Limanı
Ticaret Antlaşması’nın sonuçlarından biri
değildir?

14.

Yerli tüccardan alınan iç gümrük vergisinin
kaldırılması

A)

Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı
esnafının yavaş yavaş faaliyetlerini
durdurmak mecburiyetinde kalması

B)

Osmanlı pazarlarının büyük oranda
yabancıların denetimine geçmesi

C)

Osmanlı esnafının ham madde bulmakta
sıkıntı çekmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Üretim’in
(Zirai Üretim ve Zanaat Üretim) genel
özelliklerinden biri değildir?

15.

Üretim araçlarının mülkiyetinin zanaatkâra
ait olması

A)

Üretim ve satışın aynı mekânda
gerçekleşmesi

B)

Üretimde makineleşmenin ön planda olmasıC)
Üretimde çalışan sayısının sınırlı olmasıD)

Bir devletin başka ulusları, devletleri,
toplulukları, siyasal, ekonomik ve aynı
zamanda kültürel egemenliği altına alarak
yayılması ve yayılmasını istemesini ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

16.

HümanizmA)
HellenizmB)
EmperyalizmC)
BipedalizmD)

İngilizler tarafından “halkın düşüncesi”
anlamında kullanılmış kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

EshamA)
MüsadereB)
AhitnameC)
KamuoyuD)

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

18.

Beslenme sıkıntısının artmasıA)
Barınma sorununun yaşanmasıB)
Anadolu’da nüfusun azalmasıC)
Yerleşme sorunlarının yaşanmasıD)

Mürur tezkiresi (tezkeresi) nedir?19.

Osmanlı Devleti’nde ülke içinde seyahat
etmek ve İstanbul’a gitmek için alınan izin ve
geçiş belgesidir.

A)

Bir alanla ilgili oluşturulan danışma
kuruludur.

B)

Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek
bir üst mahkemeye götürmektir.

C)

Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve
silahlarla güçlendirilen yapıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin
etkisiyle şehir hayatında yaşanan sorunlar
arasında yer almaz?

20.

Su kirliliğiA)
Kültürel faaliyetlerin artmasıB)
Konut sıkıntısıC)
Hava kirliliğiD)
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ALMANCA 1 A
Wer ------- am Telefon?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

sprichtA)
baldB)
nochC)
nicht D)

Wie geht es dir?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

2.

Danke, es geht mir gut.A)
Sie kommt aus İzmir.B)
Na ja, es geht so.C)
Es geht mir prima.D)

A: Ich heiße Gamze. Wie heißt du?
B: -------.
A: Freut mich!

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

3.

Er geht schonA)
Es geht mir gutB)
Sie ist neu hierC)
Ich heiße MustafaD)

Nein, ich wohne nicht in Ankara.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

4.

Kommst du mit nach Ankara?A)
Lebst du jetzt in Köln?B)
Arbeitest du in Berlin?C)
Wohnst du noch in Ankara?D)

Wir ------- aus der Türkei und ------- Türkisch und
Deutsch.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

kommen / sprechenA)
kommst / sprichstB)
komme / sprecheC)
kommt / sprechenD)

(I) Musik ist mein Lieblingsfach. (II) Am Dienstag
habe ich Musik. (III) Sie ist Anwalt. (IV) Wir
singen Lieder und hören CDs.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

6.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Wo ist mein Anmeldeformular?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

Hier ist dein Formular!A)
Schreib deine Informationen!B)
Seid leise!C)
Ich kann ihn nicht ausfüllen!D)

Das ist ------- Buch, das ist ------- Heft.

Welche Wört passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

keine / eineA)
kein / einB)
keinen / einenC)
keines / einesD)
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A
Was bedeutet das Wort “Der Spitzer” auf
Türkisch?

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

9.

SözlükA)
MakasB)
KalemtıraşC)
DefterD)

Der Kugelschreiber / Das Heft / Die Tafel / Der
Stundenplan

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Der KugelschreiberA)
Das HeftB)
Die TafelC)
Der StundenplanD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

dünnA)
rundB)
vollC)
glattD)

A: Hast du Geschwister?
B: Ja, ich habe einen Bruder und zwei

Geschwister.
A: Oh! Deine Familie ist groß.
B: Hast du Geschwister?
A: Nein leider. ------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

12.

Ich habe keine KinderA)
Sie ist LehrerinB)
Ich bin ein EinzelkindC)
Er lebt mit seiner MutterD)

Wie sieht deine Mutter aus?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

13.

Sie spielt gern Schach.A)
Sie hat ein ovales Gesicht und ist hübsch.B)
Sie sieht sehr jung aus.C)
Sie hat kurze und schwarze Haare.D)

------- malt die Wand.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

Der KochA)
Der GärtnerB)
Der MalerC)
Der BäckerD)

Der Bruder von meinem Vater ist -------.

Welches Wort passt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

mein GroßvaterA)
mein OnkelB)
mein BruderC)
meine CousineD)

Nach dem Abendessen ------- ich im Internet.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

sendeA)
steheB)
legeC)
chatteD)
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A
Garten / im / die / Kiner / am / spielen /
Nachmittag

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

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

17.

Die Nachmittag Kinder am Garten spielen
im.

A)

Die Kinder spielen am Nachmittag im
Garten.

B)

Garten die Kinder am Nachmittag im
spielen.

C)

Spielen Garten die im Kinder am
Nachmittag.

D)

Sabahları odamı toplamak zorundayım.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Ich darf morgens dein Zimmer aufräumen.A)
Ich muss morgens mein Zimmer aufräumen.B)
Ich hätte mein Zimmer aufräumen können.C)
Ich kann jeden Tag mein Zimmer putzen.D)

Was bedeutet das Wort “Kıyafet” auf
Deutsch?

“Kıyafet” sözcüğünün Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Die MensaA)
Das HemdB)
Die HoseC)
Die KleidungD)

Nein, danke!

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Wann gehst du in die Schule?A)
Hast du Kleingeld?B)
Haben Sie sonst noch einen Wunsch?C)
Kann ich bitte etwas bestellen?D)
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İNGİLİZCE 1 A
A: What is the time? 
B: ------- (06:45)

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

It is seven o’clockA)
It is quarter past seven.B)
It is half past seven.C)
It is quarter to seven.D)

------- three hotels in the city.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

Is thereA)
There areB)
There isC)
There isn’tD)

Saat dokuzu çeyrek geçiyor.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
İngilizce karşılığıdır?

3.

It is quarter past nine.A)
It is quarter to nine.B)
It is nine o’clock.C)
It is half past nineD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

4.

What aboutA)
How aboutB)
Why don’tC)
Let’sD)

Our teacher is ------- man in our school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

the tallestA)
tallestB)
tallerC)
tallD)

------- you like to go shopping tomorrow?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

Shall A)
Would B)
Let’s C)
How about D)
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A
She ------- got two sisters.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

hasA)
areB)
haveC)
isD)

A: ------- is she?
B: She is twenty-five years old.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

8.

WhereA)
WhatB)
How oldC)
How muchD)

Tom is ------- a book now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

9.

readingA)
readsB)
readC)
will readD)

A: What are you doing now?
B: I am ------- for my Science exam.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

10.

studiesA)
studyB)
studiedC)
studyingD)

Mike is ------- youngest student in his class.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

moreA)
most B)
the C)
muchD)

A: -------?
B: I’m fine. Thank you.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

12.

How old are you?A)
Where are you from?B)
How are you?C)
What is your name?D)
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A
He is ------- on the phone now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

talkA)
talkingB)
talkedC)
talksD)

Tom ------- like playing football.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

isn’tA)
hasn’tB)
doesn’tC)
don’tD)

I prefer ------- vegetables to meat.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

eatsA)
eatingB)
eatC)
ateD)

A: ------- a library near here?
B: Yes, the library is on your right.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

16.

There wereA)
Are thereB)
There wasC)
Is there D)

My brother ------- milk every morning.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

drunkA)
drinksB)
have drunkC)
drinkingD)

A plane is ------- than a train.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

fastestA)
the fastB)
fastC)
fasterD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

19.

hisA)
herB)
yourC)
myD)

A: How often do you brush your teeth?
B: I brush my teeth -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

20.

every dayA)
yesterdayB)
last yearC)
last monthD)
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FRANSIZCA 1 A
Je mange avec ma -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

nezA)
boucheB)
yeuxC)
couD)

Ils ------- une voiture.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

donneA)
vontB)
achètentC)
préféronsD)

Elle ------- un chien.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

sontA)
estB)
ontC)
aD)

les  /  sont  /  en / enfants  /  colère .
 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.

4.

I-IV-II-III-VA)
II-V-IV-I-IIB)
IV-V-III-II-IC)
V-III-I-II-IVD)

Elle ------- des lunettes de soleil.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

porteA)
estB)
asC)
voyageD)

J’ai 39 degrés de -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

fatigueA)
fièvreB)
mal de têteC)
rhumeD)

Bientôt, je ------- sortir de la maison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

venezA)
vasB)
vientC)
vais D)

I. Il a les yeux noirs.
II. Il a un gros nez.
III. Il arrive à sept heures.
IV. Il porte des lunettes.

Choisissez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

8.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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A

Qu’est-ce que c’est? 

Resimdeki nedir?

9.

C’est une radio. A)
C’est un téléphone.B)
C’est une guitare. C)
C’est un film.D)

- Son frère est petit? 
- Non, il est -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

fatigué A)
grandB)
tristeC)
rêveurD)

A : -------?
B : C'est une télévision.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Qu'est-ce que c'estA)
Qui est-ceB)
À quoi sert le couteauC)
Comment est la tableD)

A : Vous connaissez Madame Bécourt?
B : Non, je ne ------- connais pas.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

luiA)
lesB)
laC)
meD)

- ------- as-tu?
- J’ai 10 ans. 

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

Qui A)
CommentB)
Où C)
Quel âgeD)

saison  /  en  /  sommes  /  quelle  /  nous ?
    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.

14.

I-IV-III-II-VA)
II-IV-I-III-VB)
IV-I-II-V-IIIC)
V-III-IV-II-ID)

A : Ils sont vieux?
B : Non, ils sont -------.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

jalouxA)
timidesB)
gentilsC)
jeunesD)

A : ------- nationalité es-tu?
B : Je suis turc.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

De quelle A)
CommentB)
QuelleC)
CombienD)
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A
A :  Combien coûte la veste? 
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

Je fais du 38A)
35 euros B)
39 degrésC)
Elle met du 36D)

Je suis ------- bonne santé.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

auxA)
auB)
àC)
enD)

J’habite ------- Paris ------- France.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

en / enA)
aux / au B)
à / enC)
au / auD)

A :  À quelle heure tu viens? 
B :  -------

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

20.

10 heuresA)
DemainB)
En étéC)
JeudiD)
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ALMANCA 5 A
A: -------.
B: Abenteuerreise? Warum denn?
A: Weil ich die wilde Natur spannend finde.
B: Ich will faulenzen, schwimmen und die Sonne

geniessen.
A: Dann passt dir die Erholungsreise!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

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

1.

Mein Traum ist AmereikaA)
Ich mag keinen StressB)
Ich möchte nach SpanienC)
Mir passt die AbenteuerreiseD)

*Schwimmen und sonnen.
*Sehenswürdigkeiten besuchen.
*Viele neue Wörter lernen.
*Viel Spass haben.

Zu welchem Ereignis passen die obigen
Aktivitäten?

Yukarıdaki eylemler aşağıdaki olaylardan
hangisiyle ilgilidir?

2.

Das FeiernA)
Die PrüfungenB)
Das ArbeitenC)
Das ReisenD)

Die Touristen ------- mit dem Bus um 7:45 Uhr
aus Ankara -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

seien / fuhrenA)
haben /  fahrenB)
hatten / gefahrenC)
sind / abgefahrenD)

Das Brandenburgertor ist ein ------- Wahrzeichen
von Berlin.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

früherA)
bestimmteB)
bekanntesC)
vieleD)

Wann ist die Ankunft?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5.

Heute gibt es nur einen Flug.A)
Die Ankunft ist um 18:30 Uhr.B)
Ich möchte für den 19. August einen
Flugschein.

C)

Sie können zu jeder Zeit kommen.D)

Warum willst du nach Antalya?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya
verilebilecek doğru bir cevap değildir?

6.

Ich will nach Antalya, weil ich schwimmen
will.

A)

Weil ich meine Freunde besuchen möchte.B)
Ja, weil ich Sommerferien habe.C)
Nein, ich möchte ein neues Auto kaufen.D)
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A
(I) Ich muss jeden Tag um acht Uhr aufstehen
und ins Büro gehen. (II) Genießen Sie mit uns
Kunst und Kultur in der Haupstadt von
Katalonien. (III) Tagsüber die Kunstwerke
bestaunen, Abends leckere Tapas schlemmen.
(IV) Und natürlich Flamenco!

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

7.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

In der ------- steht, dass das Wohnzimmer mit
Balkon ist.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

TelefonnummerA)
AdresseB)
WohnungsanzeigeC)
VertragD)

Wann möchtet ihr euch treffen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9.

Jeden Sommer bin ich bei meinen
Verwanten.

A)

Gestern war ich in der Schule.B)
Morgen Nachmittag um 14:00 Uhr.C)
Voriges Jahr wollte ich nach Paris.D)

Was macht ein Hausmeister?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Er sorgt für Ordnung.A)
Sie muss einkaufen.B)
Wir dürfen zu jeder Zeit Musik machen.C)
Ihr macht wieder lustige Sachen.D)

Ich kann gut Gitarre spielen.

Wie kann man den obigen Satz mit “dass”
bilden?

Yukarıdaki cümlenin “dass “ ile oluşturulmuş
şekli aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Sie hat erzählt, dass sie früher eine Gitarre
hatte.

A)

Sie meint, dass das Gitarre spielen sehr
kompliziert ist.

B)

Sie behauptet, dass sie gut Gitarre spielen
kann.

C)

Sie sagt, dass sie die Gitarre neu gekauft
habe.

D)

Hakan hat -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

12.

bis 22 Uhr arbeitenA)
viel zu tunB)
morgen wenig ZeitC)
seinen Hund gefüttertD)

A: Wohin legst du den Teppich?
B: -------.
A:  Finde ich prima!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

13.

Der Teppich ist sehr teuerA)
Ich lege den Teppich in die Mitte auf den
Boden

B)

Ich habe den Teppich aus der Türkei
gebracht

C)

Den Teppich hat mir meine Oma geschenktD)
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A
Die Uhr hängt an der Wand.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

Wer hängt die Uhr an die Wand?A)
Wo hängt die Uhr?B)
Wem gehört die Uhr?C)
Wohin willst du die Uhr hängen?D)

Fußball ist eine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

MannschaftssportartA)
EinzelsportartB)
KindersportartC)
JugendsportartD)

"Cirit atma" nennt man in Deutschland  -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

LeichtathletikA)
SpeerwerfenB)
WeitspringenC)
WeitwerfenD)

(I) In unserer Schule findet jedes Jahr im Mai ein
Schulsportfest statt. (II) Diese Jahr haben wir
Wettkämpfe durchgeführt. (III) Alle Schüler waren
sehr engagiert und haben um Meter und
Sekunde gekämpft. (IV) Ich suche eine grosse
Wohnung mit vier Zimmern.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

17.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Ich freue mich auf die Geburtstagsparty.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Was macht euch Freude?A)
Wann freuen Sie sich?B)
Worauf freust du dich?C)
Wer erfreut dich?D)

Reise / wir / uns / auf / freuen / die

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

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

19.

Reise wir uns auf freuen die.A)
Wir freuen uns auf die Reise.B)
Reise uns die auf freuen wir.C)
Wir uns freuen die auf Reise.D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

treibtA)
verbrauchtB)
verbringtC)
legtD)
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İNGİLİZCE 5 A
She is a very ------- person. She always gets high
marks from the exams.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

hardworkingA)
confidentB)
determinedC)
creative D)

I only need my needles and a ball of yarn for
-------. It's a portable and inexpensive hobby.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

horse ridingA)
scuba-divingB)
knittingC)
kitesurfingD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

creativeA)
organizedB)
honestC)
confidentD)

She ------- to Paris next month. She has an
important meeting there.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

are flyingA)
going toB)
is going to flyC)
flyD)

She has a piano but she ------- play it yet.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

couldn’t A)
canB)
can’t C)
couldD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

prefersA)
preferB)
wouldC)
would ratherD)

My mother is really ------- at drawing.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

goodA)
giftedB)
interestedC)
likeD)

A: I lost my wallet.
B: Don’t worry. I ------- lend you some money.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

8.

is going toA)
willB)
am going to C)
beD)
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A
By the time I ------- her, she had already left the
office.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

had arrivedA)
calledB)
callC)
callsD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

since A)
forB)
beforeC)
already D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

had studiedA)
studiedB)
would studyC)
studyD)

------ she arrived home, her friends were playing
a game.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

AsA)
IfB)
WhileC)
WhenD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

AlreadyA)
BeforeB)
AfterC)
SinceD)

I was sleeping at home.

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

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

What are you doing at the moment?A)
What did you do last week?B)
What will you do tomorrow?C)
What were you doing at 9 o’clock
yesterday?

D)

I had a car accident. I wish -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

I drive more carefullyA)
I had driven more carefullyB)
I drove more carefullyC)
I hadn’t driven more carefullyD)

I hurt my ------ last day. I can’t turn my head.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

eyeA)
finger B)
neckC)
backD)
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A
You were not a hardworking student at school. 

Which of the following expresses regret for
the situation above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durum
için pişmanlık bildiren doğru bir ifadedir?

17.

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

I ------- drink milk when I was a child.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

don’t use to A)
did use to B)
does used toC)
didn’t use to D)

He had lived in İstanbul ------- three years when
he moved to France.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

forA)
afterB)
sinceC)
alreadyD)

I was really disappointed when I failed the exam.

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

Yukarıdaki cümlede altı çizli kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

HonestA)
Interested inB)
AmiableC)
Let downD)
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FRANSIZCA 5 A
On doit lire ce livre ------- à demain. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

pendantA)
pourB)
dansC)
jusqu’D)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

2.

obèseA)
maigre B)
sportiveC)
équilibréeD)

«Pas question!»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

3.

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

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

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

àA)
enB)
yC)
leD)

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

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

5.

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

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

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

6.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Colette a mal ------- dents. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

7.

à l’A)
à laB)
au C)
auxD)

«Matilde Gérard’ın kız kardeşi mi?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

8.

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

instrumentA)
jeuB)
leçonC)
sportD)

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

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

10.

Parce que je ne suis pas maladeA)
Parce que je suis en bonne santé B)
Parce que j’ai un gros rhumeC)
Parce que je travaille à la banqueD)

Le renard est -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

11.

les yeux bleusA)
apprivoiséB)
les cheveux blondsC)
joyeuseD)

Pierre :  Qu’est-ce que tu as?
Paul :  J'ai mal ------- la tête.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada cevabı
gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?

12.

àA)
auxB)
auC)
duD)

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

Trouvez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

13.

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

J’ai bu ------- le lait. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

tousA)
toutB)
toutesC)
touteD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

15.

la siesteA)
la fêteB)
les coursesC)
ses devoirsD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

16.

toujoursA)
souventB)
parfoisC)
jamaisD)
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A
Il est -------: Il devient rouge quand il parle.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

17.

belleA)
timideB)
joyeux C)
heureuxD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

DeA)
DuB)
DansC)
EnD)

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

Choisissez la réponse qui convient.

Yukarıdaki konuşmada soruyu gerektiren
cevap aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Moi siA)
Moi aussiB)
Moi non plusC)
Pas moiD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

mangerA)
diminuerB)
changerC)
allerD)
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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. 


