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BİYOLOJİ 3 A
Aşağıdakilerden hangisi soğanla üreyen
(soğanlı) bitkilerden biridir?

1.

GülA)
ÇilekB)
MuzC)
SümbülD)

Aşağıdakilerden hangisi genetik
varyasyonlara neden olan olaylardan biri
değildir?

2.

RejenerasyonA)
Kromozomların bağımsız dağılımıB)
Krossing OverC)
MutasyonD)

Kanserli hastalara uygulanan ışın tedavisine
ne ad verilir?

3.

HidroterapiA)
RadyoterapiB)
KemoterapiC)
HipnoterapiD)

Bir canlının yumurta hücrelerinde 19
kromozom bulunduğuna göre, bu canlının
kas hücrelerindeki kromozom sayısı kaçtır?

4.

19A)
32B)
38C)
57D)

Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme
türlerinden biri değildir?

5.

PartenogenezA)
KonjugasyonB)
RejenerasyonC)
Bölünerek üremeD)

DNA'da çeşitli nedenlerle yeni gen
dizilimlerinin oluşması durumuna ne ad
verilir?

6.

Punnet karesiA)
DihibritB)
RekombinasyonC)
GonozomD)

Alel genlerden biri diğerine baskın olmadığı
için fenotipte ikisinin etkisinin eşit derecede
ortaya çıkmasına ne ad verilir?

7.

Eşeye bağlı kalıtımA)
Çok alellilikB)
Kontrol çaprazlamasıC)
Eş baskınlıkD)

26 kromozomu olan bir hücrenin kaç
kromatiti vardır?

8.

13A)
26B)
52C)
78D)

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin
safhalarından biri değildir?

9.

MetastazA)
MetafazB)
ProfazC)
AnafazD)

Heterozigot durumda fenotipte etkisini
gösteremeyen gene ne ad verilir?

10.

DominantA)
AlelB)
OtozomC)
ResesifD)
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A
Bir hücrenin arka arkaya beş kez mitoz
geçirmesi sonucu toplam kaç hücre oluşur?

11.

8A)
16B)
32C)
64D)

Çilek, zencefil, soğan, patates gibi bitkilerin
üreme şekli  aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Sporla üremeA)
RejenerasyonB)
TomurcuklanmaC)
Vejetatif üremeD)

Bir karakter için aynı alel genleri taşıyan
bireylere ne ad verilir?

13.

HomozigotA)
TetratB)
HeterozigotC)
OtozomD)

Mayoz geçiren 2n=36 kromozomlu bir
hücrede kaç adet tetrat oluşur?

14.

2A)
18B)
36C)
72D)

İki karakter bakımından heterozigot olan
bireylere ne ad verilir?

15.

DihibritA)
MonohibritB)
GonozomC)
OtozomD)

Kalıtsal bir karakterin oğul döllere
aktarılmasını sağlayan kromozom bölümüne
ne ad verilir?

16.

AlelA)
DihibritB)
KarakterC)
GenD)

Aşağıdaki canlılardan hangisi rejenerasyon
ile çoğalır?

17.

PlanaryaA)
ParamesyumB)
ÖglenaC)
AmipD)

Karayosununda, eğreltiotunda ve
mantarlarda görülen üreme şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Bölünerek üremeA)
Sporla üremeB)
RejenerasyonC)
TomurcuklanmaD)

Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreyen
bitkilerden biri değildir?

19.

MantarA)
EğreltiotuB)
PapatyaC)
KarayosunuD)

Mitoz geçiren bir hücre metafaz evresinde 44
adet kromatite sahip ise, hücrenin kromozom
sayısı kaçtır?

20.

11A)
22B)
33C)
44D)
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COĞRAFYA 2 A
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en
dağlık ve engebeli bölgelerinden biri
değildir?

1.

RizeA)
MuğlaB)
AnkaraC)
HakkariD)

Yerleşik hayata geçmeden önceki dönemde
insanların geçimlerini sağlamak için
kullandıkları yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

TarımA)
Avcılık-toplayıcılıkB)
SanayiC)
TicaretD)

Aşağıdakilerden hangisi köy yerleşmelerinin
toplu ya da dağınık olmasında etkili olan
faktörlerden biri değildir?

3.

Yer şekilleriA)
Tarım alanlarıB)
Su kaynaklarıC)
Kente uzaklıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yer alan
metropolitan şehirlerden biri değildir?

4.

BursaA)
KütahyaB)
İzmirC)
AdanaD)

Aşağıdakilerden hangisi soğuk iklim
bölgelerinden biri değildir?

5.

NorveçA)
RusyaB)
KanadaC)
Güney AfrikaD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki serbest
ticaret bölgelerinden biri değildir?

6.

KarsA)
GaziantepB)
İzmirC)
KayseriD)

Gittiği şehirde tonoz çatılı (huni şeklinde çatı)
kerpiç evler gören bir kişinin, Türkiye’nin
hangi bölgesine gitmiş olma ihtimali
yüksektir?

7.

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

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

8.

OrmanA)
Yapay çevreB)
HabitatC)
Doğal çevreD)

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

9.

Radyoaktif kirlenmeA)
Işık kirliliğiB)
Toprak kirliliğiC)
Su kirliliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi şehir yerleşmeleri
sınıflandırmasında yer alan nüfus miktarına
göre şehir türlerinden biri değildir?

10.

Küçük şehirA)
Büyük şehirB)
Sanayi şehriC)
Metropolitan şehirD)
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A
Yağış ve sıcaklığın uygun olduğu yerler, hem sık
nüfuslu hem de yoğun yerleşim alanlarıdır. 

Bu durum yerleşmelerin yer seçiminde ve
gelişiminde etkili olan doğal faktörlerden
hangisi ile ilgilidir?

11.

İklim koşullarıA)
Yer şekilleriB)
Su kaynaklarıC)
Toprak yapısıD)

Türkiye’de nüfus yoğunluğu en yüksek bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

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

Türkiye’nin 1952 yılında Kore Savaşından
sonra üye olduğu uluslararası örgüt
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

G-20A)
NATOB)
Avrupa KonseyiC)
İslam İşbirliği TeşkilatıD)

Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

YunanistanA)
FransaB)
İspanyaC)
İngiltereD)

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

15.

Murat Dağı – KütahyaA)
Kartal Kaya – BoluB)
Uludağ – BursaC)
Palandöken – ErzurumD)

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

16.

BodrumA)
NevşehirB)
AntalyaC)
ErzincanD)

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

17.

GöbeklitepeA)
ÇatalhöyükB)
Ganj NehriC)
AlacahöyükD)

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

18.

BucakA)
İlB)
KöyC)
İlçeD)

Aşağıdakilerden hangisi dokusuna göre
kırsal yerleşme tiplerinden biridir?

19.

SürekliA)
DağınıkB)
KöyC)
KasabaD)

Türkiye’de kaç tane büyükşehir belediyesi
vardır?

20.

16A)
25B)
30C)
40D)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A

5 İzleyen sayfaya geçiniz.



COĞRAFYA 4 A
Çalışma çağında olmayan nüfusa ne ad
verilir?

1.

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

Siyasi anlaşmaların esaslarına dayanılarak
yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer
değişmesi sonucu ortaya çıkan göçlere ne ad
verilir?

2.

Mübadele göçleriA)
İşçi göçleriB)
Beyin göçüC)
Kavimler göçüD)

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının hızlı
olmasının olumsuz sonuçlarından biri
değildir?

3.

Hizmet sektöründe yetersizliklerin
yaşanması

A)

Yeni yatırım alanlarının açılmasıB)
Çevre ve trafik sorunlarıC)
Çarpık kentleşmeD)

Aşağıdakilerden hangisi yapılış biçimine
göre göç türlerinden biridir?

4.

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

Türkiye'nin istihdamdaki sektörel dağılımı
düşünüldüğünde, en fazla istihdamın yer
aldığı sektör aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Hizmet sektörüA)
Tarım sektörüB)
Sanayi sektörüC)
Ulaşım sektörüD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki nüfus
artışının nedenlerinden biri değildir?

6.

Doğum oranlarının düşük olmasıA)
Beslenme ve sağlık koşullarındaki
iyileşmeler

B)

Çeşitli nedenlerle dışarıdan gelen göçlerC)
Bebek ölüm oranlarının geçmiş yıllara göre
az olması

D)

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

7.

KaradenizA)
MarmaraB)
Doğu AnadoluC)
Güneydoğu AnadoluD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyada nüfus
dağılışına etki eden doğal faktörlerden biri
değildir?

8.

İklim koşullarıA)
Verimli tarım alanlarıB)
Yeryüzü şekilleriC)
Aritmetik nüfus yoğunluğuD)

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

9.

Mezolitik dönemA)
Paleolitik çağB)
Neolitik dönemC)
Kalkolitik çağD)

Aşağıdakilerden hangisi dış göçlerin
nedenlerinden biri değildir?

10.

Geçim darlığıA)
Savaşlar ve siyasi nedenlerB)
Nüfus mübadelesiC)
Sınırların aynı kalmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin
özelliklerinden biridir?

11.

Sanayileşme ve hizmet sektörünün yetersiz
olması

A)

Beslenme kaynaklarının sınırlı olmasıB)
Nüfus artış hızının çok düşük olmasıC)
Ürünlerin ticari kalitesinin düşük olmasıD)
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A
Çiftçilik, hayvancılık, madencilik, ormancılık
gibi faaliyetlerin yapıldığı ekonomik faaliyet
grubu aşağıdakilerden hangisidir?

12.

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

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iç göçü
önlemek için alınacak tedbirlerden biri
değildir?

13.

Tarım alanlarının yüzölçümü azaltımalıA)
Kırsal yerlerde hizmet sektörü geliştirilmeliB)
Mera hayvancılığı yerine besi ve ahır
hayvancılığı yaygınlaştırılmalı

C)

Endüstri değeri yüksek olan tarım
ürünlerinin yetiştirilmesi için çiftçiye teşvikler
yapılmalı

D)

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

14.

HortumA)
HeyelanB)
SelC)
ÇığD)

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

15.

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

Kızıldeniz ile Akdenizi birbirine bağlayan
kanal aşağıdakilerden hangisidir?

16.

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

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

17.

DoluA)
Asit yağmurlarıB)
TaşkınC)
ErozyonD)

Aktif olan volkan konilerinde lavların
bacadan püskürerek çıkmasıyla meydana
gelen şiddetli yer sarsıntılarına ne ad verilir?

18.

TsunamilerA)
Volkanik depremlerB)
Çöküntü depremleriC)
Tektonik depremlerD)

Büyük deprem sonrası görülen sarsıntılara
ne ad verilir?

19.

KırılmaA)
PlakaB)
FayC)
ArtçıD)

Dünya ulaşım yolları arasında en pahalı olanı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Kara yoluA)
Deniz yoluB)
Hava yoluC)
Demir yoluD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 A
Değerlerin temeli ilk nerede atılır?1.

İş çevresindeA)
OkuldaB)
AiledeC)
Sosyal çevredeD)

Bir toplumda, uygulana gelen, kuşaktan
kuşağa iletilen, kültürel değer, alışkanlık ve
davranışlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilir?

2.

AhlâkA)
GörenekB)
İnançC)
ÖrfD)

İsra suresinde, anne baba ve akrabaya karşı
olan davranışlarda, aşağıdakilerden hangisi
yasaklanmıştır?

3.

Hakkını vermekA)
Kol kanat germekB)
Güzel söz söylemekC)
“Öf” demekD)

Aşağıdakilerden hangisi örf ve
adetlerimizden biri değildir?

4.

Komşu hakkında gıybet yapmaA)
Davete icabet etmeB)
Hasta ziyareti yapmaC)
Cenaze merasimiD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine inanan
ve onun ilkelerini benimseyen bir kişinin
bağlı kalmaya gayret gösterdiği değerlerden
biri değildir?

5.

Dengesiz davranmakA)
Düşkünlere yardım etmekB)
Komşu hakkına riayet etmekC)
İnsanların kalbini kırmamakD)

“Evlenme imkânı bulunmayanlar, Allah lütfundan
ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini
korusunlar…” /Nur suresi, 33. ayet)

Yukarıdaki ayette bahsedilen temel değerimiz
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

HikmetA)
AdaletB)
İffetC)
LütufD)

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

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

iffetA)
hikmetB)
şecaatC)
saadetD)

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

8.

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

A)

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

B)

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

C)

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

D)

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

9.

Arkadaşlarımızın bizim kişilik gelişimimize
nasıl tesir ettiklerine

A)

Örf ve âdetlerimiz arasında önemli bir yere
sahip olan selamlaşmanın önemine

B)

Değerlerimizin, devletimizin devamı ve
milletimizin varlığını sürdürmesi açısından
önemine

C)

Dinin toplumsal düzeni ve barışı
sağlamadaki yerine

D)

Adalet kavramıyla özdeşleşmiş olan halife
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Hz. Ebubekir (r.a.)A)
Hz. Ömer (r.a.)B)
Hz. Osman (r.a.)C)
Hz. Ali (r.a.)D)
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A
Osmanlı padişahları kendilerini Mekke ve
Medine’nin hizmetkârı anlamına gelen ------- sıfatı
ile isimlendirmişlerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

Hâdimü’l -HarameynA)
Hılfu’l-FudulB)
Beytü’l-HaramC)
Beytü’l-MalD)

Babürler döneminde inşa edilen, dünyanın
yedi harikasından biri sayılan Taç Mahal
nerede yer almaktadır?

12.

MâveraünnehirA)
ŞamB)
HindistanC)
EndülüsD)

İslam Medeniyetinde Dört Halife Dönemi
aşağıdaki hangi tarihler arasındadır?

13.

622-632A)
632-661B)
661-750C)
750-1258D)

Selçuklu Veziri Nizamü’l-Mülk adına kurulan
Nizamiye medreseleri nerede kurulmuştur?

14.

HicazA)
TürkistanB)
KudüsC)
BağdatD)

Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden
hangisi birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

15.

Mesnevi – İbn-i HaldunA)
Kutadgu Bilig – Yusuf Has HacibB)
Dȋvân-ı Hikmet – Kaşgarlı MahmutC)
Mukaddime – İbn-i SinaD)

Kudüs’ü fethederek Osmanlı topraklarına
katılmasını sağlayan padişah aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

IV. MuratA)
Kanuni Sultan SüleymanB)
Yavuz Sultan SelimC)
Fatih Sultan MehmetD)

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

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

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

Anadolu’nun fethinden sonra bu coğrafyada
İslamiyet’in yerleşmesinde aşağıdaki
kişilerden hangisinin katkısı yoktur?

18.

Hoca Ahmet YeseviA)
Hacı Bektaş VeliB)
Mevlâna Celâleddin RumiC)
Evliya ÇelebiD)

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

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

19.

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

 Mısır’dan   Atlantik Okyanusu’na kadar Kuzey
      Afrika    bölgesi   ve    Güney    Sahra, Mağrib
      bölgesi olarak geçmektedir. 
 Bugün   bu coğrafyada Libya, Tunus, Cezayir,
      Fas ve Moritanya ülkeleri bulunmaktadır.
 Bugün  bölgede bulunan, Mısır, Libya, Tunus,
      Cezayir,   Fas,   Sudan  ve Somali nüfusunun
      tamamına         yakını        Müslüman       olan
      ülkelerdendir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki
bölgelerden hangisine aittir?

20.

Şam ve Bağdat BölgesiA)
Kudüs ve ÇevresiB)
İran, Horasan, Türkistan ve Mâverâünnehir
Bölgesi

C)

Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip Bölgesi)D)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 A
“Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere
yaratmadık…” (Sâd suresi, 27. ayet.)
Ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu
yapılmıştır?

1.

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

Kehf suresinde aşağıdakilerin hangisinden
bahsedilmiştir?

2.

Dünya ve ahiret için iyi işler yapanların
Firdevs cennetine yerleşeceğinden

A)

Farz olan ibadetlerin neler olduğundan, nasıl
yapılacağından

B)

Arap toplumunun cahiliye dönemindeki
yaşamlarından

C)

İnanç esaslarının neler olduğundanD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sembolü olarak
kabul edilen çiçek aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

LaleA)
KaranfilB)
GülC)
PapatyaD)

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

4.

İhlasA)
TakvaB)
RiyaC)
FasıkD)

Hidayetin zıttı olan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

AtaletA)
RisaletB)
DalaletC)
VelayetD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) ahlâki özelliklerinden birisidir?

6.

Adaletli olmakA)
Çocuk sahibi olmakB)
Hastalanmış olmakC)
Peygamber olmakD)

Definden sonra cenaze yakınlarını ziyaret
etmeye ne ad verilir?

7.

İcazetA)
VasiyetB)
TavsiyeC)
TaziyeD)

Takva sahibi olan kişi aşağıdakilerden
hangisini yapmaz?

8.

Haramları terk eder ve farzları özenle yerine
getirir.

A)

Yaşamını dalalet içinde sürdürür.B)
Bütün benliği ile Yüce Allah’a (c.c.) döner.C)
Nefsini küfürden ve şirkten korur.D)

Ahiret hayatı aşağıdakilerden hangisi ile
başlar?

9.

KıyametA)
ÖlümB)
Cennet-cehennemC)
Kabir hayatıD)

Kur’an-ı Kerim’de farz kılınan ibadetlerin
nasıl yapılacağının Hz. Muhammed (s.a.v.)
tarafından açıklanmasına ne ad verilir?

10.

SalavatA)
HadisB)
TeşriC)
SünnetD)

Aşağıdakilerden hangisi cenazenin ardından
yapılması gereken görevlerden biri değildir?

11.

Cenazeyi yıkamakA)
Varsa borçlarını ödemekB)
Cenaze namazını kılmakC)
Beddua etmekD)
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A
Öldükten sonra tekrar dirilme, ahiretin
evrelerinden hangisinde gerçekleşir?

12.

KıyametA)
Ba’sB)
HaşirC)
BerzahD)

“Peygamberlerin sonuncusu, kendisinden
sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek
olan” anlamındaki Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Muhammedü’l-EminA)
Seyyidü'l-MürselînB)
Hatemü’n-NebiyyȋnC)
Ebü'l-MüminînD)

“Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Kalk ve
(insanları) uyar.” (Müddesir suresi, 1-2. ayetler)
Yukarıdaki ayette Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
peygamberlikle ilgili görevlerinden hangisi
belirtilmiştir?

14.

TebyinA)
TebliğB)
TemsilC)
TeşriD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de
cehennem için kullanılan isimlerden biridir?

15.

NaȋmA)
HuldB)
FirdevsC)
CahȋmD)

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

16.

İbadetA)
CihatB)
İmanC)
İhsanD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.), eziyet, iftira,
hakaret, boykot gibi sıkıntılara maruz
kalarak; yaşadığı şehirden hicret etmek
zorunda bırakılmış olmasına rağmen
peygamberlik görevini devam ettirmesinde
aşağıdaki özelliklerinden hangisi en etkili
olmuştur?

17.

Kararlı ve cesur olmasıA)
Merhametli olmasıB)
Mütevazı olmasıC)
Adil olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının
insana kazandırdıklarından biri değildir?

18.

Aşırılıklardan korumasıA)
Toplumda mutluluk ve refahın artmasına
vesile olması

B)

Yaptıklarımızda bilinçli davranmaya sevk
etmesi

C)

Ekonomik zenginlik sağlamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi ile birlikte tevekkül
etmek de gerekir?

19.

Sabırlı olmakA)
Affedici olmakB)
Hakkı gözetmekC)
Merhametli olmakD)

İnanç, ahlak ve davranışlarda dengeli nesil ve
toplum oluşumu için aşağıdakilerden hangisi
gerekli değildir?

20.

İfrat-tefritA)
Kıtal-mukateleB)
Sırat-ı müstakimC)
Salih amelD)
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FİZİK 2 A
Sıcaklığın, kızılötesine duyarlı cihazlar ile
temassız ölçüldüğü yöntem aşağıdakilerden
hangisidir? 

1.

DinamometreA)
TermometreB)
TakeometreC)
PirometreD)

Su kütlelerinin dikey dinamizminden
yararlanılarak elde edilen enerji
aşağıdakilerden hangisidir? 

2.

DalgaA)
RüzgarB)
BiyokütleC)
Gel-gitD)

Yatay, sürtünmesiz düzlemde, bir yayın
ucuna bağlanmış bir cisim 80cm çekildiğinde
160 j’lik iş yapılabilmesi için cisme kaç N’lik
kuvvet uygulanmalıdır? 

3.

0,2A)
0,5B)
200C)
500D)

Hareketli bir cismin belirli bir andaki kinetik
enerjisinin potansiyel enerjisine oranı ile
kütlenin 3 kat olması durumundaki oranı
arasındaki ilişki durumu aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Eşittir.A)
1/3 katıdır.B)
2 katıdır.C)
3 katıdır.D)

I. Yayın uzunluğu
II. Yayın sıkışma/gerilme miktarı
III. Yay sabiti

Yukarıdakilerden hangileri bir yayın esneklik
potansiyel enerjisi değişkenleri ile doğrudan
ilişkilidir?

5.

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

200 kilowatt gücündeki bir traktör 15s
çalıştırıldığında kaç joule enerji harcar?

6.

3x106A)
13x105B)
3x10–5C)
13x10–6D)

Bir sistemde yapılan işin, bu işin yapılması
süresince sistemde harcanan enerjiye
oranına ne ad verilir? 

7.

BasınçA)
İşB)
GüçC)
VerimD)

Sıcaklıkları farklı maddelerin aralarındaki ısı
akışı olayında, son sıcaklıklarının eşit olması
noktasındaki sıcaklık aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Eşitleme ısısıA)
Eşitleme sıcaklığıB)
Denge ısısıC)
Denge sıcaklığıD)

Madde hal değiştirirken gerekli olan ısının
hal değiştirme ısısına oranına ne ad verilir?

9.

YoğuşmaA)
EnerjiB)
FazC)
KütleD)

Plazma halindeki bir maddenin ısı
kaybederek gaz haline geçmesi olayı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Faz değişimiA)
DeiyonizasyonB)
İyonizasyonC)
DesifikasyonD)

39,2 °C ölçülen hastanın vücut sıcaklığının
Fahrenheit cinsinden değeri kaçtır? 

11.

98,72A)
102,56B)
122,56C)
181,85D)

Madde içinde atom veya moleküllerin yer
değiştirmesi sayesinde ısının taşınması
prensibi ile yayılmasına ne ad verilir?

12.

KinetikA)
IşımaB)
KonveksiyonC)
TermikD)

Aşağıdakilerden hangisi ısının konveksiyon
yoluyla yayılmasına verilebilecek örneklerden
biridir?

13.

Mikrodalga fırınının yiyecekleri ısıtmasıA)
Sobanın odayı ısıtmasıB)
Güneş ışınlarının vücudumuzu ısıtmasıC)
Kaynayan tencere içerisindeki metal kaşığın
ısınması

D)
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A
Bir cismin hangi elektrik yükü ile yüklü
olduğunun belirlenmesi için kullanılan
laboratuvar aleti aşağıdakilerden hangisidir?

14.

HavyaA)
StetoskopB)
ElektroskopC)
VoltmetreD)

Cismin yük miktarının elektron yükünün tam
katları olması durumuna ne ad verilir?

15.

Yasak enerji aralığıA)
Serbest elektron geçişiB)
Yükün tanecikli yapısıC)
Yük korunumuD)

Elektrik yüklü bir cismin iletken bir telle
toprağa bağlanarak elektrikçe nötr hale
getirilmesine ne ad verilir?

16.

ElektrostatikA)
TopraklamaB)
ErozyonC)
Elektroliz D)

Bir elektrik yükünün 6r kadar uzağındaki
elektrik alan, 2r kadar uzaktaki elektrik alanın
kaç katıdır?

17.

0,11A)
0,22B)
4,5C)
9D)

QA  –2q yüküne sahip r yarıçaplı A küresi ile
QB  14q yüküne sahip 3r yarıçaplı B küresi
dokundurulup ayrıldıktan sonra sahip
olacakları yükler (QA;QB sırası ile)
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

18.

-3q; 9qA)
3q; 9qB)
9q; 3qC)
9q; -3qD)

Elektrik ile yüklenme olayını tanımlayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Bir cismin elektron alması veya vermesi ile
yük dengesinin bozulması

A)

Elektrik devresine fazla elektron yığılması ile
yük birikmesi

B)

Elektrik devresi elemanlarına eşit miktarda
elektron dağılması

C)

Moleküler yapının elektron akışına direnç
göstermesi

D)

Sıvının donma ve kaynama noktaları arası
çalışma alanına sahip olup, kılcal borunun
cinsine, kesitine ve haznesine bağlı olarak
ölçüm hassasiyetinin değiştiği alet
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Sıvılı termometreA)
ElektroskopB)
Bileşik kaplarC)
PirometreD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 2 A
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Türk
kültürünün yaşadığı bağımsız Türk
devletlerinden biri değildir?

1.

ÖzbekistanA)
EndozenyaB)
AzerbaycanC)
KazakistanD)

Dünyanın ilk ulusal parkı olan Yellowstone
Ulusal Parkı aşağıdaki ülkelerden hangisinde
bulunmaktadır?

2.

AlmanyaA)
İngiltereB)
AvustralyaC)
ABDD)

Sanayileşme süreci ilk olarak aşağıdaki
ülkelerden hangisinde başlamıştır?

3.

İngiltereA)
ABDB)
AlmanyaC)
FransaD)

Aşağıdakilerden hangisi ticaretin
gelişmesinde, ham madde, üretim ve pazar
alanlarının oluşmasında etkili olan fiziki
faktörler arasında yer alır?

4.

EğitimA)
SanayileşmeB)
UlaşımC)
Doğal bitki örtüsüD)

Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) en çok oy
hakkına sahip olan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

İngiltereA)
AlmanyaB)
ABDC)
JaponyaD)

Hindistan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Yüzölçümü olarak dünyanın yedinci büyük
ülkesidir.

A)

Halkın 3/4'ü sanayi kesiminde çalışır.B)
Doğal bitki örtüsü bakımından zengin bir
yapısı vardır.

C)

Muson iklimi, ülke geneline hakimdir.D)

Turizmin kültürlerin taşınmasında bir aracı
olması, turizmin aşağıdaki etkilerinden
hangisi ile ilgilidir?

7.

Sosyal ve kültürel etkileriA)
Politik etkileriB)
Çevresel etkileriC)
Ekonomik etkileriD)

Eski Türklerde devlet yönetiminde bulunan
hükümete ne ad verilir?

8.

TevzinA)
İdadiB)
AyukıC)
BirunD)

Bir kültürün doğduğu yere ne ad verilir?9.

Kültür dağılımıA)
Kültür ocağıB)
Kültür esnekliğiC)
Kültür köküD)

Selimiye Camii aşağıdakilerden hangisinin
eseridir?

10.

Mimar SinanA)
Mimar ŞemsettinB)
Mehmet RaufC)
Ali NevaiD)
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A
Doğada çeşitli yollarla oluşan ve tekrar
oluşma imkanı olmayan kaynaklara ne ad
verilir?

11.

Yapay kaynaklarA)
Senyoraj kaynaklarıB)
Değişken kaynaklarC)
Yenilenemeyen kaynaklarD)

Bitki atıklarının oksijen ile teması kesilerek
fermante edilmesi sonucunda elde edilen
enerji türüne ne ad verilir?

12.

Doğal gazA)
BiyogazB)
SenyorajC)
Nükleer enerjiD)

Dünyada ilk atom bombası aşağıdaki
ülkelerden hangisi tarafından Japonya’ya
atılmıştır?

13.

İngiltereA)
AlmanyaB)
ABDC)
ÇinD)

Hidrolojik gücün toplandığı alanlara ne ad
verilir?

14.

ArbitrajA)
SenyorajB)
BarajC)
AntrepoD)

Fosil yakıtların kullanımı ile açığa çıkan
kükürtdioksit ve karbondioksit gibi zararlı
gazların, havanın soğuması ile alçalarak
şehrin üzerini adeta bir sis tabakası şeklinde
kaplaması sonucunda meydana gelen hava
kirliliği tipi aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Londra tipi hava kirlenmesiA)
Paris tipi hava kirlenmesiB)
Atina tipi hava kirlenmesiC)
Venedik tipi hava kirlenmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik
kirliliğin en temel nedenleri arasında yer
almaz?

16.

Baz istasyonlarıA)
Yüksek gerilim hatlarıB)
Cep telefonlarıC)
GürültüD)

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmayı
gösteren kanıtlardan biri değildir?

17.

Buzullardaki incelmelerA)
Jeolojik kanıtlarB)
Göllerdeki su sıcaklığının azalmasıC)
Deniz seviyesindeki yükselmelerD)

Yeryüzünde bulunan toprakların dış kuvvetler
tarafından süpürülerek taşınmasına ne ad
verilir?

18.

ErozyonA)
DebiB)
NadasC)
RekolteD)

Kentlerin kontrolsüz ve plansız bir şekilde
çok hızlı büyümesi ile nüfusun çok hızlı
artmasına ne ad verilir?

19.

Optimum kentleşmeA)
Çarpık kentleşmeB)
Sabit kentleşmeC)
Durağan kentleşmeD)

Sanayileşme ile birlikte atmosferdeki karbon
birikimi yüzde kaç oranında artmıştır?

20.

10A)
20B)
25C)
30D)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 3 A
Aşağıdakilerden hangisi yaklaşmakta olan
tsunaminin ilk belirtisidir?

1.

Deniz suyunun ısınmasıA)
Dalgaların sıklaşmasıB)
Suyun sahillerden hızlıca geri çekilmesiC)
Fırtına oluşmasıD)

2016 yılı verilerine göre %28,2 ile
karbondioksit salınımında ilk sırada yer alan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

2.

JaponyaA)
FransaB)
BulgaristanC)
ÇinD)

Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin
altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun bir
süre devam etmesine ne ad verilir? 

3.

BoranA)
Buz fırtınasıB)
Soğuk hava dalgasıC)
MeltemD)

Atmosferin sera etkisi hava sıcaklığını nasıl
etkilemiştir?

4.

Sıcaklığı yaklaşık 33 °C artırmıştır.A)
Ortalama sıcaklığın -18 °C olmasını
sağlamıştır.

B)

Sıcaklığın -20 °C'nin altına düşmesini
engellemiştir.

C)

Ortalama sıcaklığın 20  °C'nin üstüne
çkmasını engellemiştir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim
değişikliğinin gözlenen ve öngörülen
etkilerinden biri değildir?

5.

Buzulların erimesiA)
Meteorolojik afetlerin artmasıB)
Okyanus sularının asitliğinin artmasıC)
Deniz seviyesinin alçalmasıD)

Nüfusun şehirlerde toplanması, sanayi
tesislerinin şehir içlerinde kalmasına neden
olmaktadır.   

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
yarattığı olumsuz etkilerden biri değildir?

6.

Ekolojik ortamın korunmasına değer
verilmesi

A)

Sanayiden ve motorlu taşıtlardan ortaya
çıkan gürültünün insanların sinir sistemlerine
etkisi

B)

Sanayi kuruluşlarının bacalarından yayılan
zehirli gazların havaya karışması 

C)

Asit yağmurlarıD)

• Küresel sıcaklık artışının 2 °C altında
kalmasını sağlamak
• Sera gazı salınımını azaltmak
• Çevreci, sürdürülebilir ekonomi politikalarına
önem vermek

Yukarıda belirtilen hükümlerin karara
bağlandığı, 191 ülke tarafından imzalanan ve
2016 yılında yürürlüğe giren uluslararası
girişim aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği PaneliA)
Paris İklim AnlaşmasıB)
Kyoto ProtokolüC)
Doha ToplantısıD)

Atmosferin bileşiminde %78 ile ilk sırada yer
alan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

8.

ArgonA)
AzotB)
NeonC)
OksijenD)

TÜİK verilerine göre (2016) Türkiye'de deniz
ürünleri üretiminin dağılışında %40,7 ile ilk
sırada yer alan bölge aşağıdakilerden
hangisidir? 

9.

AkdenizA)
Batı Karadeniz B)
Doğu KaradenizC)
Ege DeniziD)

Yaylacılık turizm faaliyetlerini geliştirmek
aşağıdaki bölgesel kalkınma projelerinden
hangisinin temel amaçları arasında yer alır?

10.

Konya Ovası Projesi (KOP)A)
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)B)
Doğu Anadolu Projesi (DAP)C)
Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)D)

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşmelerde
gözlenen sosyal ve ekonomik özelliklerden
biri değildir?

11.

İmece usulü yaygındır.A)
Sosyal dayanışma daha güçlüdür.B)
Eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetleri
yetersizdir.

C)

Mesleki uzmanlaşma vardır.D)
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A
2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 9
milyara ulaşması beklenmektedir. Bu da küresel
gıda ihtiyacını karşılamak için en az %70 daha
fazla üretim yapmayı gerektirecektir. 
Küresel gıda ihtiyacını karşılamaya yönelik
olarak bilim insanlarının geliştirmekte
oldukları çözüm modeli aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

İsrafı önleyici modelA)
Uzayda üretim modeliB)
Dikey çiftçilik modeliC)
Azaltıcı tüketim modeliD)

Şekilsel bölgelerin ölçüm ve
sınıflandırmasının yer şekilleri, toprak ve
iklim gibi konulara göre belirlendiği
bölgelere ne ad verilir?

13.

Beşeri şekilsel bölgelerA)
İşlevsel istatistik bölgeleriB)
İşlevsel yönetim bölgeleriC)
Doğal şekilsel bölgelerD)

Türkiye'nin turizm potansiyeli içerisinde dağcılık
turizmi önemli bir turizm türüdür. 

Bu kapsamda öne çıkan Kaçkar Sıradağları
hangi şehirde yer alır?  

14.

RizeA)
MersinB)
TekirdağC)
İzmirD)

Nüfusu 900 bin olan bir köy iken 1940 yılında
Raman Dağı'nda petrol bulunması ile önce
bucak, sonra belediye, 1957'de ilçe ve 1990
yılında il statüsü kazanan ve yaşanan işçi
göçü ile nüfusu hızla artan il aşağıdakilerden
hangisidir?   

15.

BatmanA)
BartınB)
ÇorumC)
BitlisD)

Yabancı ülkelerden alınan her türlü mal ve
hizmete -------denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

dış ticaret fazlasıA)
ithalatB)
dış satımC)
dış ticaret hacmiD)

Turist sayısı bakımından 2016 yılında ilk on
ülkeden biri olmasına karşın turizm gelirleri
düşük olduğu için gelirler sıralamasında ilk
on içerisinde yer alamayan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

TürkiyeA)
TaylandB)
ABDC)
FransaD)

Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında demir yolu
yapımına büyük önem verilirken ve 1940'lara
kadar demiryolu yapımı hızla ilerlerken
1950'lerden itibaren demiryolu yapımı
yavaşlamıştır.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   

18.

Demiryolunun diğer ulaşım seçenkelerine
göre güvensiz olduğunun kabul edilmesi

A)

Demiryolunun çevreci bir yol olmadığının
düşünülmesi

B)

Şehirlerde yerleşik nüfusun demiryolu
yapımına devam edilmesini istememesi

C)

Marshall yardımı ile karayolu yapımına
öncelik verilmesi 

D)

Sanayileşme, şehirleşme ve göç kapsamında
şehirlerde meydana gelebilecek sorunların
önüne geçilebilmesi için aşağıdakilerden
hangisi gereklidir?

19.

Kentlilik bilincinin oluşmasıA)
Kente göçen herkesin kent kültürüne karşı
kendi kültürünü koruması

B)

Sanayileşmeye bir kısıtlama getirilmesiC)
Şehre yeni göçen insanların ayrı birimlerde
yaşaması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de coğrafi
işaret kapsamına alınmış ürünlerden biridir?

20.

Afyon patatesiA)
Zonguldak taş kömürü B)
Damal bebeğiC)
Muğla tarhanasıD)
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SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2 A
1973 Arap-İsrail Savaşı sonucunda yapılan
barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Hudeybiye AntlaşmasıA)
Serav AntlaşmasıB)
Nasuh Paşa AntlaşmasıC)
101. Kilometre AntlaşmasıD)

ABD’nin Castro yönetimini yıkmak amacıyla
muhalifleri desteklemesi, Küba’yı aşağıdaki
devletlerden hangisine yakınlaştırmıştır?

2.

İtalyaA)
SSCBB)
İngiltereC)
FransaD)

Aşağıdakilerden hangisi Turgut Özal’ın
özelleştirme politikalarındaki hedeflerinden
biri değildir?

3.

Katma Değer Vergisi uygulamasını
sonlandırmak

A)

Ekonomik kararların piyasa tarafından
verilmesini sağlamak

B)

Halkın altın ve gayrimenkule dair pasif
yatırımlarını doğrudan ekonomiye kaydırmak

C)

KİT’leri anonim şirketler haline getirerek
ekonomiye dair katkılarını artırmak

D)

Aşağıdakilerden hangisi İran-Irak Savaşı’nın
sonuçları arasında yer almaz?

4.

Her iki ülkenin de petrol kaynaklarının tahrip
olması

A)

Her iki ülkenin de milyarlarca dolar
kaynağının heba olması

B)

Arap ülkeleri arasındaki ayrılıkların daha da
artması

C)

Nasuh Paşa Antlaşması’nın imzalanmasıD)

Vietnam Savaşı’na gönderilmek istenmesine
karşı çıkmış ve “Vietnamlılar bana hiçbir
kötülük yapmadı, neden onlarla savaşayım?”
şeklindeki tarihi çıkışı yapan ünlü boksör
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Wladimir KlitschkoA)
Lennox LewisB)
Muhammed AliC)
Joe FrazierD)

Amerika’yı ziyaret eden ilk Rus lider
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

BrejnevA)
StalinB)
KruşçevC)
LeninD)

Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği’nde
Kruşçev Dönemi’nde Batı ile ilişkilerin
geliştirilmesi için gerçekleştirilen politik
adımlardan biri değildir?

7.

Kazakistan ve Özbekistan’ın bağımsızlığının
tanınması

A)

Japonya ile barış antlaşması imzalanmasıB)
Avusturya’daki Rus askerlerinin çekilmesiC)
Federal Almanya’nın tanınmasıD)

SALT-II Antlaşması’nı ABD Kongresi’nin
imzalamama nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Razgrad OlayıA)
SSCB’nin 1979’da Afganistan’ı işgaliB)
Wagon Lits OlayıC)
ABD’nin Vietnam Savaşı’nda olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan
iç göçlerde etkili olan gelişmelerde biri
değildir?

9.

Köy-kent arasındaki gelir farklılıklarının
azaltılması

A)

Kentteki ulaşım ve haberleşme olanaklarının
köye göre daha hızlı gelişmesi

B)

Kentteki sosyal imkânların çok çeşitli ve
fazla olması

C)

Tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasıyla
tarım işçilerine olan ihtiyacın azalması

D)

1960’ta Venezuela Devleti’nin çağrısı üzerine
İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın
aralarında olduğu ülkeler tarafından kurulan
birlik aşağıdakilerden hangisidir?

10.

OPECA)
NATOB)
BMC)
COMECOND)
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A
Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya
kullanımının olumlu yanlarından biri
değildir?

11.

Farklı düşünce, coğrafya ve kültürlerin daha
hızlı tanınabilmesi

A)

Kültürel ürünler ve kişiler arası ilişkilerin
sanallaşması

B)

Yeni haberlere hızlı şekilde ulaşılabilmesiC)
Mekâna bağlı kalmaksızın yeni arkadaşlar
edinilebilmesi

D)

Kimya dalında 2015 Nobel Ödülü’nü kazanan
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Fuat SezginA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Gazi YaşargilC)
Aziz SancarD)

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında
ABD ve İngiltere’de uygulanan neoliberal
ekonomik politikaların ortak özelliklerinden
biri değildir?

13.

İstikrarlı bir para politikası uygulamaA)
Denk bir bütçe izlemeB)
Kamu harcamalarını artırmaC)
Vergi oranlarını indirmeD)

“Musul da Senin Yurdun” kampanyası
kapsamında yardımlarını Irak’a ulaştıran
kurum aşağıdakilerden hangisidir?

14.

NATOA)
Türk KızılayıB)
COMECONC)
Milletler CemiyetiD)

Mal, hizmet ve sermayenin artan hareketliliği
sonucunda dünyadaki ekonomik
bütünleşmenin, toplumlar arasındaki iletişim
ve etkileşimin ve bunlara bağlı olarak da
karşılıklı bağımlılığın artmasına ne ad verilir?

15.

KoalisyonA)
DeklarasyonB)
KüreselleşmeC)
StatükoD)

Üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde
olduğu ve serbest piyasa ekonomisi
çerçevesinde bu araçların kâr birikimi
sağlamak için kullanıldığı ekonomik sisteme
ne ad verilir?

16.

KapitalizmA)
KonstrüktivizmB)
KübizmC)
FütürizmD)

Aşağıdakilerden hangisi Turgut Özal
tarafından önerilen “BARIŞ Suyu Projesi”nin
tamamlanamamasının nedenlerinden biri
değildir?

17.

Arap-İsrail çatışmasıA)
Otrar HadisesiB)
Orta Doğu’daki siyasi çekişmelerC)
Ülkeler arası siyasi güvensizliklerD)

Türkiye’de özgün olarak geliştirilen ilk
yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

HürjetA)
TufanB)
AltayC)
Göktürk-2D)

Bilişim sistemlerinin gizlilik, bütünlük veya
erişilebilirliğinin ortadan kaldırmak amacıyla
siber ortamın herhangi bir yerindeki kişi
veya bilişim sistemleri tarafından kasıtlı
olarak yapılan işlemlere ne ad verilir?

19.

SibernetikA)
SiberhondrikB)
Sibernasyon ÇağıC)
Siber SaldırıD)

Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi’nden Tip
Sertifikası alan ilk Türk uçağı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

AltayA)
SezginB)
HürkuşC)
TufanD)
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SEÇMELİ EKONOMİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi dönen
varlıklardandır?

1.

Üretimde kullanılan hammaddelerA)
ArazilerB)
Üretimin yapıldığı makinelerC)
Üretimin yapıldığı binaD)

Kolektif şirket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

2.

Belirli bir unvan altında az sayıda ortak
tarafından kurulur.

A)

Ortaklar, şirketin çıkarları için çok çaba sarf
ederler.

B)

Ortaklar çoğunlukla şirketi genişletecek
cesareti gösteremezler.

C)

Ortakların sorumluluğu şirkete koydukları
sermaye ile sınırlıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün ekonomi
politikasının temel amaçlarından biri
değildir?

3.

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya bir bütün
olarak yaklaşmak

A)

Ekonomiye, dışarıdan yapılacak
müdahalelere karşı önlem almamak

B)

Devlet yatırım harcamalarının, devlet
gelirleri toplamına denk olmasına dikkat
etmek

C)

Bütün toplumun refahını yükseltmekD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimin (teşebbüs)
özelliklerinden biri değildir?

4.

Üretim faktörlerini kullanan bir ünite olmasıA)
Üretim faktörlerinden yararlanarak mal ve
hizmet üreten bir ünite olması

B)

Bir uygulama merkezi olmasıC)
Üretim faktörlerini sağlayan bir ünite olmasıD)

Safi Milli Hasıla aşağıdakilerden hangisine
eşittir?

5.

GSMH - AmortismanlarA)
GSMH - KârB)
GSMH + SübvansiyonlarC)
GSMH + Dolaylı VergilerD)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından belirlenen faize ne ad verilir?

6.

Nominal faizA)
Serbest faizB)
Bağlı faizC)
Reel faizD)

Belli bir para miktarının, belirli bir süre
içinde kullanılma hakkını başkasına
devredilmesinin karşılığı olarak alınan ve
genellikle yüzde şeklinde ifade edilen gelire
ne ad verilir?

7.

RantA)
FaizB)
KârC)
ÜcretD)

Uzun vadeli borçların süresiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

8.

3-6 aydır.A)
6 ay-1 yıldır.B)
1-3 yıldır.C)
3 yıl ve daha uzun vadelerdir.D)

Sermayenin tamamı devlete ait olan ve tekel
niteliğindeki mallar ile temel mal ve
hizmetleri üretmek ve pazarlamak amacıyla
yasayla kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır
basan kuruluşlara ne ad verilir?

9.

İştirakA)
İktisadi Devlet TeşekkülleriB)
Kamu İktisadi KuruluşlarıC)
Bağlı ortaklıkD)

Gayri safi gelirden girişimcinin üretim
giderleri çıktıktan sonra kalan miktara ne ad
verilir?

10.

Öz sermayeA)
Gerçek kârB)
ServetC)
Safi gelirD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi milli geliri oluşturan
üretim faktörleri arasında yer almaz?

11.

TarımA)
RantB)
FaizC)
KârD)

Aşağıdakilerden hangisi tasarrufa etki eden
objektif faktörlerden biri değildir?

12.

Kişilerin gelir düzeyiA)
Miras bırakmak isteğiB)
Faiz alma isteğiC)
Kişilerin servetlerinin gelecekteki değeriD)

Aşağıdakilerden hangisi öz sermaye içinde
yer almaz?

13.

Kuruluşun sağladığı kârın sahiplerine
dağıtılmayarak işletmede bırakılan kısmı

A)

Faaliyetlerin devamı süresince kuruluş
sahipleri tarafından getirilen para

B)

Kâr üzerinden alınan yedek akçeC)
Kuruluşun çalışanlarına olan borçlarıD)

Sigortacılıktan başka her türlü ticari iş ile
uğraşmak üzere kurulan, sorumlulukları
gerek şirket, gerek ortaklar için konan
sermaye ile sınırlandırılmış olan şirketlere ne
ad verilir?

14.

Kolektif şirketA)
Adi komandit şirketB)
Limited şirketC)
Anonim şirketD)

Bir servetten doğan gelirlere ne ad verilir?15.

İtibari gelirA)
Temelli gelirB)
Gerçek gelirC)
Marjinal gelirD)

İhtiyaçların karşılanması için gerekli olan
malların üretiminde kullanılmak amacıyla elde
edilmiş olan aracı mallara ekonomik anlamda
ne ad verilir?

16.

SermayeA)
ServetB)
Dönen varlıkC)
RantD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başlıca
özelliklerinden biri değildir?

17.

Giriþimci, üretim faktörlerinden yararlanarak
mal ve hizmet üreten kiþidir.

A)

Giriþimci, toplum saðlýðýný her þeyin önünde
tutan kiþidir.

B)

Giriþimci, üretim faktörlerini akýlcý bir þekilde
saðlayan kiþidir.

C)

Giriþimci, giriþim faaliyetlerinden doðan
riskleri üstlenen kiþidir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi, girişimcinin teknik
işlevlerinden biri değildir?

18.

Kuruluş yerini seçmekA)
Üretime katılan faktörlerin payını belirlemekB)
Üretim faktörlerinin nasıl sağlanacağını
belirlemek

C)

Tüketicilerin satın alma güçlerine uygun mal
ve hizmetleri üretmek

D)

Aşağıdakilerden hangisi zirai sermayeye bir
örnektir?

19.

HammaddeA)
MakineB)
TohumC)
KömürD)

Bir işçinin itibari ücretinin satın alma gücüne
ne ad verilir?

20.

Reel ücretA)
Nakdi ücretB)
Zamana göre ücretC)
Ayni ücretD)
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SEÇMELİ FİZİK 1 A

Şekildeki dört vektörün bileşkesinin
büyüklüğü kaç birimdir?

1.

1A)
2B)

C)
4D)

O noktasından menteşelenmiş 10 N
ağırlığında ve 2 m uzunluğunda homojen bir
çubuk şekildeki gibi duvara iple bağlanmıştır.
Çubuk üzerine, O noktasından L=1,6 m
uzaklıkta 4 N ağırlığında bir m kütlesi asılmış
ve sistem dengededir. İpteki gerilme kuvveti
kaç N’dur? (sin30° = 0,5; cos30° = 0,86)

2.

16,4A)
14B)
6C)
3,6 D)

t = 0 anında durmakta olan 4 kg kütleli bir cismin
üzerine etki eden kuvvetin zamana göre değişimi
yukarıdaki grafikte verilmiştir. 

Bu cismin t=3 s anındaki hızı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

12A)
20B)
45C)
80D)

Şekildeki gibi aşağıdan yukarı düşey olarak
v0 ilk hızıyla atılan bir cismin 40 m
yükseklikteki hızı, ilk hızının üçte biri ise,
cismin ilk hızı kaç m/s’dir?

4.

9A)
12 B)
15C)
30D)
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A

Yukarıdaki makara sistemini dengede tutan F
kuvveti kaç N’dur? (Makaraların ağırlıklarını
ve sürtünmeleri ihmal ediniz.)

5.

150A)
300B)
450C)
600D)

Yukarıdaki sistem, belirtilen yönde F
kuvvetinin etkisiyle sabit hızla hareket
etmektedir. Buna göre, 6m kütleli cisim ile
yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısı
kaçtır?

6.

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

Şekildeki  A ve B araçları zıt yönde
ilerlemektedirler. A aracındaki sürücüye göre
B aracının hızı ve yönü aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

10 km/sa, doğuyaA)
10 km/sa, batıyaB)
170 km/sa, doğuyaC)
170 km/sa, batıyaD)

Yatay olarak 720 km/sa hızla uçmakta olan bir
uçaktan bırakılan bomba, bırakıldığı noktadan
yatay olarak 4 km ileriye düştüğüne göre,
bomba tam bırakıldığında uçağın yerden
yüksekliği kaç m’dir? (g = 10 m/s2)

8.

2000A)
2500B)
3000C)
4000D)

4 kg kütleli bir blok sabit 25 m/s hızla düzgün
doğrusal bir yol boyunca ilerlerken birden
sürtünmeli bir yüzeye girer ve burada 14,8 m
yol aldıktan sonra hızı 12 m/s değerine düşer.
Yüzey tarafından bloğa uygulanan sürtünme
kuvveti kaç N'dur?

9.

48A)
52B)
65C)
100D)

I. Vektörün büyüklüğü daima pozitif bir skaler
sayıdır.

II. Vektörel bir niceliğin skaler bir sayı ile çarpımı
yine bir vektördür.

III. İki vektörün toplamı bir skaler sayıdır.

Vektörlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

10.

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

Şekildeki sürtünmesiz sistem durgun halden
serbest bırakıldığı zaman 3 kg’lık kütle yere
kaç m/s hızla çarpar? (sin30° = 0,5; cos30° =
0,86; g = 10 m/s2)

11.

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

Saatte 20 m/s hızla hareket eden bir
otomobilin sürücüsü 40 m önünde bulunan
bir araca çarpmamak için aniden frene basar,
fakat 4 s sonra araca çarpma noktasında
durur. Otomobilin frene basıldıktan sonraki
ivmesi kaç m/s2’dir?

12.

2A)
4B)
5C)
10D)

Durmakta olan M = 3,8 kg kütleli tahta bloğa
şekildeki gibi aynı anda zıt yönlerde gelmekte
olan eşit kütleli (m1 = m2 = 100 g) iki mermi
saplanmıştır. Soldaki merminin hızı 600 m/s
ve sağdaki merminin hızı 400 m/s’dir. Blok
mermilerle birlikte 2 s hareket etmiş ve sonra
durmuştur. Blok ve yüzey arasındaki
sürtünme katsayısı kaçtır?

13.

0,1A)
0,25B)
0,4C)
0,6D)

3 kg kütleli bir blok, 2 m/s hızla sürtünmesiz
bir düzlemde ilerlerken bir yaya çarpar ve
yayı 10 cm sıkıştırarak bir an için durur.
Yayın yay sabiti kaç N/m’dir?

14.

120A)
600B)
800C)
1200D)

Yukarıdaki sistemin ağırlık merkezinin
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

15.

x = 0,3; y = 0,1A)
x = 0,3;  y = +0,1B)
x = 1;  y = 0C)
x = +0,3;  y = +0,1D)

O noktası etrafında dönebilen ve altı eşit
bölmeden oluşan çubuk üzerine etki eden
kuvvetler yukarıdaki şekilde verilmektedir.
Bu sistemin toplam torku aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)
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A

O noktasından vidalanan 40 cm
uzunluğundaki çubuğa şekildeki gibi
yatayla 53° lik açı yapacak şekilde 8 N’luk
bir kuvvet uygulanmaktadır. Sistemin
torku aşağıdakilerden hangisidir?
(sin53°=0,8; cos53° = 0,6)

17.

A)

B)

C)

D)

Şekildeki    gibi   12 m   yatay   uzaklıkta    ve
4 m yüksekte   bulunan    bir   hedefe  yatayla
53° lik   açıyla   bir mermi ateşleniyor.
Hedefin vurulabilmesi için merminin hızı
aşağıdakilerden    hangisi     olmalıdır?
(sin53° = 0,8; cos53° = 0,6)

18.

2A)

B)

C)

D)

Bir yüzücü, şekildeki gibi doğuya doğru sabit
4 m/s akıntı hızına sahip bir nehirde, A
noktasından B noktasına, kıyıya paralel
olarak sabit hızla yüzmektedir. Yüzücü, 900
m'lik A-B mesafesini 2 dakikada yüzüyorsa
yüzücünün nehre göre hızı kaç m/s'dir? 

19.

1,5A)
2B)
3,5C)
7,5D)

Bir vidanın dönebilmesi için 2 cm
uzunluğundaki kuvvet koluna dik olarak 8
N’luk bir kuvvet uygulanması gerekmektedir.
Vida, 2 kez döndürüldüğünde 8 mm
saplandığına göre, düzlemin vidaya
uyguladığı tepki kuvveti kaç N’dur?

20.

120A)
240B)
300C)
480D)
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SEÇMELİ MANTIK 2 A
Aşağıdakilerden hangisi mantık türlerinden
biri değildir?

1.

Kiplik mantığıA)
Evetleme mantığıB)
Çok değerli mantıkC)
İki değerli mantıkD)

Aşağıdakilerden hangisi (pq) r sembolik
ifadesine uyan bir önermedir?

2.

Ahmet yediklerine dikkat eder ve spor
yaparsa, kilo verir.

A)

Ahmet yediklerine dikkat eder veya spor
yaparsa kilo verir.

B)

Ahmet ancak ve ancak yediklerine dikkat
eder ve spor yaparsa kilo verir.

C)

Ahmet kilo verirse, hem spor yapar hem de
yediklerine dikkat eder.

D)

Aşağıdakilerden hangisi “Hem yağmur hem
de kar yağıyor.” önermesinin sembolik
dildeki ifadesidir?

3.

qA)
pqB)
pqC)
pqD)

"Önerme" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

4.

Her tutarsız önerme geçerlidir.A)
Bir önermenin tutarlı olabilmesi için doğruluk
tablosundaki tüm yorumlamaların doğru
olması gerekir.

B)

Her tutarlı önerme geçerlidir.C)
Bir önermenin doğruluk tablosundaki tüm
yorumlamaları yanlışsa önerme tutarsızdır.

D)

“Sporcu çalışkan olur ise kazanması kolay
olur.” ifadesinin niceleme mantığında
sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

FbFqA)
FaFbB)
FaFbC)
pqD)

Önermelerin ikiden fazla değere sahip
olabileceklerini kabul eden mantık sistemine
ne ad verilir?

6.

Çok değerli mantıkA)
Varlık mantığıB)
Tikel özellemeC)
Tümel özellemeD)

Aşağıdaki önermelerden hangisi ikili
yüklemli bir önermedir?

7.

Asuman, Burcu ve Zeynep’ten zayıftır.A)
Kıvanç futbol oynar.B)
Alper ve Özge evlidir.C)
Gözde güzeldir.D)

Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantıkta
bileşik bir önermedir?

8.

Bütün kuşlar öter.A)
İzmir Türkiye’nin batısındadır.B)
Meltem mühendis değildir.C)
Betül'ün gömleği mordur.D)

Matematiğin dili, sayıları, şekilleri ve bunlar
arasındaki ilişkileri ad, yüklem ve işlem gibi özel
değişmezlerle ifade eder.

Yukarıdaki bilgiye göre, “0,1,2,3,4,5,6..." gibi
değişmezi aşağıdakilerden hangisi ifade
eder? 

9.

İşlem değişmeziA)
Yüklem değişmeziB)
Ad değişmeziC)
Sayı değişmeziD)

A=B ve B=C ise A=C

Yukarıdaki önerme aşağıdakilerden
hangisine bir örnektir?

10.

TeoremA)
KuramB)
TeoriC)
AksiyomD)

Aksiyomlardan türetilmiş olan önermelere ne
ad verilir?

11.

AnalizA)
TeoremB)
Tam tümevarımC)
Eksik tümevarımD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel
düşünme ve akılcı tartışma alanına
uygulandığı alandır?

12.

Klasik mantıkA)
Kıyas mantığıB)
Tartışma mantığıC)
Sembolik mantıkD)

Ele alınan bir konuyu betimlemek ve
açıklamak amacıyla öne sürülen
önermelerden oluşmuş bütüne ne ad verilir?

13.

TeoriA)
TutarlılıkB)
AksiyomC)
İndüksiyonD)

Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesinin
varlık alanına uygulanmasının ifadesidir?

14.

Bir şey ya vardır ya yoktur.A)
Her var olan, kendisine özdeştir. B)
Bir şeyin aynı anda hem var olup hem de
var olmaması mümkün değildir.

C)

Var olan hiçbir şey hem kendisi hem de
kendisi olmayan olamaz.

D)

Aşağıdaki alanlardan hangisi "Felsefe tüm
bilimlere yol gösterdiği gibi, bilimlerin
mantıksal yapısını ve işleyişini anlamaya
çalışır." ilkesi sonucunda ortaya çıkmıştır? 

15.

Uygulama mantığıA)
Bilim felsefesiB)
Bilgi felsefesiC)
Mantık felsefesiD)

“Var olan hiçbir şey hem kendisi hem de
kendisi olmayan olamaz.” ifadesi aşağıdaki
hangi mantık ilkesinin varlık alanına
uygulanmasıdır?

16.

Yeter-NedenA)
ÖzdeşlikB)
Üçüncü Halin İmkansızlığıC)
ÇelişmezlikD)

Aşağıdakilerden hangisi doğruluk değeri ve
varlık kavramıyla ilgili sorunlardan biri
değildir?

17.

Bir önermenin doğru olması ne anlama
gelir?

A)

Bilgi önermesinin doğru olması ne anlama
gelir?

B)

Bilgi ile nesnesi arasında bir uyum olabilir
mi?

C)

p önermesinin değillemesi nasıl gösterilir?D)

Aşağıdaki durumların hangisinde özdeşlik,
çelişmezlik veya üçüncü halin olanaksızlığı
ilkesi geçerli kabul edilir?

18.

Varlığın durağan bir yapısının olmadığıA)
Çok değerli mantığın geçerliliğindeB)
Varlığın her durumda aynı olduğuC)
Değişmeyen hiçbir şeyin olmadığıD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
incelediği sorunlardan biri değildir?

19.

Ahlakın kaynağı ile ilgili sorunlarA)
Mantık kavramıyla ilgili sorunlarB)
Doğruluk ve varlıkla ilgili sorunlarC)
Mantık değişmezleriyle ilgili sorunlarD)

"Öncüllerin doğruluğu sonucun doğruluğunu
pekiştirir ancak zorunlu kılmaz."

Yukarıdaki ifade eksik tanımın hangi
özelliğidir?

20.

OlasılıkA)
ÖzdeşlikB)
EşitlikC)
İlintililikD)
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SEÇMELİ MATEMATİK 1 A
ve olduğuna göre,

 değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
1.

A)

B)

C)

D)

 olduğuna göre, P’nin
alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

2.

–7A)
–3B)
1C)
4D)

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

3.

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

 fonksiyonunun esas

periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

4.

A)

B)

C)

D)

 olmak üzere,
ifadesinin eşiti

aşağıdakilerden hangisidir?

5.

0A)
1B)
2cosxC)
cos(y+z)D)

105°’lik açının esas ölçüsü kaç radyandır?6.

A)

B)

C)

D)

 olduğuna göre, sinx • cosx

ifadesinin değeri kaçtır?

7.

A)

B)

C)

D)

ifadesinin değeri kaçtır?
8.

–2A)
0B)
1C)
2D)

 radyanlık açının esas ölçüsü kaç

radyandır?

9.

A)

B)

C)

D)

ifadesinin değeri

kaçtır?

10.

–1A)
0B)
1C)
2D)
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A

 fonksiyonunun esas

periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

11.

A)

B)

C)

D)

 noktasından geçen ve eğimi 2 olan

doğrunun denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

A)

B)

C)

D)

 ve doğrularının
kesiştikleri noktanın koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

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

 doğrusunun eğimi kaçtır?14.

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

A(5,12) noktasının orijine uzaklığı kaç
birimdir?

15.

5A)
7B)
12C)
13D)

 noktasının doğrusuna
olan uzaklığı kaç birimdir? 

16.

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

fonksiyonunun
grafiğinin tepe noktasının koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

(–3, –1)A)
(3,35)B)
(0,8)C)
(–2,0)D)

 fonksiyonunun kapalı

aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?

18.

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

Aşağıdakilerden hangisi
 fonksiyonun

grafiğinin, eksenleri kestiği noktalardan biri
değildir? 

19.

(0,–5)A)
(–5,0)B)
(–1,0)C)
(1,0)D)

Tepe noktası olan ve 
noktasından geçen parabolün denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

A)

B)

C)

D)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 3 (SEÇMELİ) A
Medine’de bulunan Rûme Kuyusu’nu satın
alan ve Müslümanların kullanması için
vakfeden sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

1.

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

Zinnureyn lakabı ile anılan sahabi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

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

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

Yukarıdakilerden hangileri İslâm ahlâkının
kaynakları arasında yer alır?

3.

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

Kişinin öfkesinin, aklın ve imanın
kontrolünde olması, Allah’ın (c.c.) rızasıyla
ölçülü olmasına ne ad verilir?

4.

ŞecaatA)
TakvaB)
HilmC)
RıfkD)

“Hayvanlarınız hakkında, Allah’tan korkun!
Onlara güzel bir şekilde binin.”

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yukarıdaki deyişi,
onun ahlaki vasıflarından hangisine işaret
eder?

5.

TevazuA)
MerhametB)
EdepC)
TakvaD)

Utanma, mahcubiyet, ar ve namus
anlamlarına gelen kelime aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

ŞecaatA)
EdepB)
TevazuC)
HayâD)

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

7.

RukiyyeA)
HaticeB)
ErvaC)
AyşeD)

Samimiyet ve içtenlik anlamına gelen kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

İhlasA)
TakvaB)
RıfkC)
HilmD)

Sabır ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

9.

Kararlı ve cesaretli olmaktır.A)
Yapılması gerekenleri usulüne uygun
yapmada gösterilen kararlılıktır.

B)

Arzu ve isteklerin yolundan gitmektir.C)
Allah’a (c.c.) sığınıp güvenerek bela ve
felaketlere direnç göstermektir.

D)

I. Tevazu
II. İhlas
III. Takva

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) ahlaki vasıfları arasında yer alır?

10.

Yalnız IA)
Yalnız IIIB)
I ve IIC)
I, II ve IIID)
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A
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra ilk
halife olan sahabi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

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

Hz. Muhammed’in (s.a.v.), “Namazlara ve orta
namaza devam edin…” ayetinde Allah’ın (c.c.)
orta namazdan neyi kastettiğini “Orta namaz
ikindi namazıdır.” Hadisi ile açıklaması
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

12.

Tezkiye göreviA)
Teşri göreviB)
Tebyin göreviC)
Talim göreviD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) emir
ve yasaklarını insanlara ulaştırmak anlamına
gelen görevi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

TebyinA)
TebliğB)
TeşriC)
TemsilD)

Birine bilgi öğretmek, ders okutmaya ne ad
verilir?

14.

TalimA)
TemsilB)
TezkiyeC)
TeşriD)

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

15.

ŞecaatA)
TilavetB)
ŞirkC)
TezkiyeD)

Ridde Olayı hangi halife döneminde meydana
gelmiştir?

16.

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

Hz. Ebubekir’in defin yeri aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Mescid-i KubâA)
Mescid- i AksaB)
Mescid- i HarâmC)
Mescid-i NebiD)

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

18.

TebyinA)
TeşriB)
TezkiyeC)
TalimD)

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

19.

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

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

20.

ZekâtA)
KıraatB)
TezkiyeC)
HasetD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 A
Lozan Barış Konferansı’nda çözülemediği
için İngiltere tarafından Milletler Cemiyetine
götürülen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

1.

MusulA)
Devlet borçlarıB)
İngiliz okullarıC)
KıbrısD)

Aşağıdakilerden hangisi 11 Ağustos 1923'te
toplanan II. Meclis'in ilk faaliyetlerinden
biridir?

2.

Üniversite reformunu gerçekleştirmekA)
Lozan Barış Antlaşması'nı onaylamakB)
İzmir İktisat Kongerisi'ni toplamakC)
Türk Tarih Kurumunu kurmakD)

1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel
Barış Ödülü'ne aday gösteren Yunanistan
Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

MihalokopalosA)
SimitisB)
VenizelosC)
AleksandrosD)

1920'li ve 1930'lu yıllarda Uzakdoğu'nun en
güçlü devleti haline gelen, Mançurya ve Çin'e
egemen olup Asya'nın içlerine kadar
yayılmayı planlayan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

TaylandA)
FilipinlerB)
EndoneyaC)
JaponyaD)

II. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine
ekonomiyi ve fiyatları kontrol altına almak
için çıkarılan kanun aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Milli Korunma KanunuA)
Ticaret KanunuB)
Boçlar KanunuC)
İcra ve İflas KanunuD)

Osmanlı Devleti'nin en fazla borçlandığı ve
Türkiye'nin daha sonra bu konuda sorun
yaşadığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

6.

İtalyaA)
FransaB)
İngiltereC)
Sovyetler BirliğiD)

Boğazlar Komisyonunu kaldıran ve
Boğazlar'ın savunmasını Türkiye'ye bırakan
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Montrö Boğazlar SözleşmesiA)
Hünkâr İskelesi AntlaşmasıB)
Lozan Barış AntlaşmasıC)
Balta Limanı AntlaşmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı
sırasında birbirleriyle kıyasıya savaşan
ideolojilerden biri değildir?

8.

FaşizmA)
KapitalizmB)
KomünizmC)
DemokrasiD)

Cumhuriyet döneminin ikinci muhalefet
partisi aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Ahali Cumhuriyet FırkasıA)
Terakkiperver Cumhuriyet FırkasıB)
Cumhuriyet Halk FırkasıC)
Serbest Cumhuriyet FırkasıD)

Aşağıdakilerden hangisi 1950'lerden sonra
Türkiye'de yaşanan iç göçün nedenlerinden
biri değildir?

10.

Köylerde toprakların yetersiz kalmasıA)
Nüfusun hızlı bir şekilde artmasıB)
Tarımın eski yöntemlerle yapılmasıC)
Ulaşım ağının gelişmesiD)

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Orhan Veli,
Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'ın başlattığı akım
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Garip akımıA)
Halk yazın akımıB)
Fecr-i Ati akımıC)
Milli edebiyat akımıD)
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A
1948'de Filistin toprakları üzerinde İsrail
Devleti'nin kurulmasının ardından başlayan
Arap-İsrail Savaşları'nı farklı bir boyuta
taşıyan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Camp David AntlaşmasıA)
Cezayir AntlaşmasıB)
Londra AntlaşmasıC)
Locarno AntlaşmasıD)

NATO'ya karşı  sosyalist ülkeler arasında
dostluk ve askeri yardım sağlamak amacıyla
SSCB önderliğinde, 14 Mayıs 1955 tarihinde
yapılan girişim aşağıdakilerden hangisidir?

13.

ComeconA)
CominformB)
Varşova PaktıC)
Truman DoktriniD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya
Savaşı'ndan sonra Türkiye'de yayın hayatına
başlayan edebiyat dergilerinden biri
değildir?

14.

YeditepeA)
VarlıkB)
MarkopaşaC)
SesD)

1974 yılında "Ayşe Tatile Çıktı" adıyla yapılan
operasyon aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Ege Adaları HarekâtıA)
Kıbrıs Barış HarekâtıB)
Kıta Sahanlığı HarekâtıC)
Kardak HarekâtıD)

21 Temmuz 1946'da yapılan erken genel
seçimde CHP dışında milletvekili çıkarabilen
tek  siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Çiftçi ve köylü PartisiA)
Demokrat PartiB)
Liberal Demokrat PartiC)
Serbest Demokrat PartiD)

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti
döneminde tarım alanında yapılan
faaliyetlerden biri değildir?

17.

Çiftçiye ucuz kredi verilmesiA)
Tarımda makineleşmenin hızlandırılmasıB)
Geleneksel tarım uygulamalarına devam
edilmesi

C)

Yeni toprakların tarıma açılmasıD)

Türkiye tarihinde "post-modern" olarak
adlandırılan darbe aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

27 Mayıs 1960 DarbesiA)
12 Mart 1971 DarbesiB)
12 Eylül 1980 DarbesiC)
28 Şubat 1997 DarbesiD)

Kırımlı Türk düşünür İsmail Gaspıralı'nın
"Dilde, fikirde, işte birlik" ilkesini yaşama
geçirmek amacıyla Prof. Dr. Turan Yazgan
tarafından oluşturulan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı

A)

Yunus Emre EnstitüsüB)
Türk Dünyası Araştırma VakfıC)
Uluslararası Türk Kültürü TeşkilatıD)

Türkiye'de yaşanan Şubat 2001 ekonomik
krizinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Muhalefet partisinin görevini yerine
getirememesi

A)

Dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı
arasında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında
sert bir tartışma yaşanması

B)

ABD-Türkiye arasında ekonomik
anlaşmazlığın yaşanması

C)

Türkiye-Yunanistan arasında siyasi
çekişmelerin yaşanması

D)
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TARİH 2 A
Avrupa Hun Hükümdarı Atilla’nın, Doğu
Roma’yı vergiye bağladığı antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Kadeş AntlaşmasıA)
Margus AntlaşmasıB)
Lagaş AntlaşmasıC)
Umma AntlaşmasıD)

Türklere ait en eski kültür bölgesi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

AfanesyevoA)
TagarB)
KarasukC)
TurfanD)

Türk adına siyasi kimlik kazandıran devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Kök Türk DevletiA)
Uygur DevletiB)
Asya Hun DevletiC)
Avrupa Hun DevletiD)

Avrupa Hun Devleti en parlak dönemini hangi
hükümdar zamanında yaşamıştır?

4.

BalamirA)
UldızB)
RuaC)
AtillaD)

Türk devlet teşkilatında, devlet yönetiminin
temelini oluşturan Kurultay (toy) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Yılın her ayı toplanırdı.A)
Üyelerine toygun denirdi.B)
Devlet işleri görüşülüp karara bağlanırdı.C)
Boy beyleri de kurultaya katılırdı.D)

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

KırgızlarA)
OğuzlarB)
KarluklarC)
HazarlarD)

İlk Türk devletlerinde hukukun temelini
oluşturan kurallara ne ad verilir?

7.

KoşukA)
TöreB)
SaguC)
StelD)

Çöl ve vahalardaki konar-göçer yaşam
şekline ne ad verilir?

8.

HadarilikA)
BedevilikB)
HaricilikC)
MuharcirD)

Müslümanların, Arabistan dışına
düzenledikleri ilk sefer aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Hayber SeferiA)
Ta’if SeferiB)
Huneyn SeferiC)
Tebük SeferiD)

Mekkelilerin, Müslümanların hukuki varlığını
resmen tanıdığı antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Medine AntlaşmasıA)
Mute AntlaşmasıB)
Akabe AntlaşmasıC)
Hudeybiye AntlaşmasıD)

İslam tarihinde ilk düzenli ordu ve ordugâh
şehirleri hangi halife döneminde
kurulmuştur?

11.

Hz. Ebu BekirA)
Hz. OsmanB)
Hz. AliC)
Hz. ÖmerD)
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A
Arap toplumunun İslamiyet öncesi dönemine
ne ad verilir?

12.

Cahiliye DönemiA)
Duraklama DönemiB)
Çöküş DönemiC)
Yükseliş DönemiD)

Aşağıdakilerden hangisi aklî ilimlerden biri
değildir?

13.

MatematikA)
TefsirB)
TıpC)
AstronomiD)

Aristo’nun en büyük yorumcusu olarak kabul
edilen İslam bilgini aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

GazaliA)
BiruniB)
İbn-i RüşdC)
İbn-i SinaD)

İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarların
giydikleri, kendi ad ve lakaplarının yazılı
olduğu süslemeli özel giysilere ne ad verilir?

15.

TırazA)
TevkîB)
ÇetrC)
GâşiyeD)

Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Arslan HanA)
Buğra HanB)
Gazneli MahmutC)
Yusuf Kadir HanD)

Selçuklularda, eyaletlere küçük yaşlarda
gönderilen şehzadeleri iyi bir devlet adamı
olarak yetiştirmek üzere görevlendirilen
eğitmene ne ad verilir?

17.

SubaşıA)
MelikB)
AtabeyC)
VezirD)

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu
Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan
atabeyliklerden biri değildir?

18.

Azerbaycan AtabeyliğiA)
Şam AtabeyliğiB)
Acem AtabeyliğiC)
Fars AtabeyliğiD)

Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseri olan
Divân-ı Hikmet’in yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Kaşgarlı MahmutA)
Hoca Ahmet YeseviB)
Yunus EmreC)
Yusuf Has HacipD)

Büyük Selçuklu Devleti’nde iç ve dış
yazışmaları yürüten divan aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Divan-ı ArzA)
Divan-ı İşrafB)
Divan-ı İstifaC)
Divan-ı İnşaD)
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TARİH 4 A
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin
nedenlerinden biri değildir?

1.

Portekizliler ve İspanyollar tarafından
kurulan büyük sömürge imparatorluklarının
Avrupalı devletleri rahatsız etmesi

A)

Avrupalıların, Doğu'nun zenginliklerine
ulaşmak istemesi

B)

Dünyayı öğrenmek isteyen cesur gemicilerin
yetişmesi

C)

Coğrafya biliminin gelişmesiD)

Osmanlı Devleti'nde ilk kapitülasyon hangi
devlete verilmiştir?

2.

İngiltereA)
FransaB)
VenedikC)
İtalyaD)

Osmanlı Devleti'nin "Millet-i Sadıka" olarak
adlandırdığı azınlık grup aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

BulgarlarA)
RumlarB)
SırplarC)
ErmenilerD)

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için
yapılan hazırlıklardan biri değildir?

4.

Avrupalı devletlerden oluşan bir ordunun
Anadolu’ya getirilmesi

A)

Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli
Hisarı’nın yaptırılması

B)

İstanbul’u çevreleyen surları yıkmak için
büyük topların döktürülmesi

C)

Bizans'a, Avrupa'dan gelecek yardımları
engellemek için kara ve deniz yollarının
güvenliğnin sağlanması

D)

İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?5.

1425A)
1453B)
1511C)
1550D)

Halifelik makamının Osmanlı Devleti'ne
geçmesini sağlayan olay aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Kırım'ın fethiA)
İstanbul'un fethiB)
Mısır'ın fethiC)
Mora'nın fethiD)

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin
sonuçlarından biri değildir?

7.

Derebeylik sisteminin çöküşüne zemin
hazırlaması

A)

Avrupa’da merkezi krallıkların güç
kaybetmeye başlaması

B)

İstanbul'un ilim ve kültür merkezi haline
gelmesi

C)

Bizans İmparatorluğu'nun ortadan kalmasıD)

Osmanlı Devleti’nde sancak beyi olan
şehzadelere görevi sırasında rehberlik eden
tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilir?

8.

LalaA)
VezirB)
KazaskerC)
SubaşıD)

Veziriazam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

9.

Askeri sınıfa ait şer'i ve hukuki işlerin
görülmesinden sorumludur.

A)

Divan-ı Hümayun'da padişahın mutlak
vekilidir.

B)

Memurların atanması, görevden alınması ve
terfi etmesi gibi işlerinden sorumludur.

C)

Mahkemelerin verdiği hükümleri yerine
getirmek görevleri arasındadır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı taşra
teşkilatının yönetim birimlerinden biri
değildir?

10.

SancakA)
KazaB)
KöyC)
EyaletD)
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A
Müsadere sistemi hangi padişah döneminde
uygulanmaya başlanmıştır?

11.

Murat HüdavendigarA)
Kanuni Sultan SüleymanB)
Yavuz Sultan SelimC)
Fatih Sultan MehmetD)

Padişah adına yazılan ferman, berat ve
mektuplara padişahın tuğrasını çekmekle
görevli kişi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

VezirA)
KadıaskerB)
DefterdarC)
NişancıD)

Osmanlı Devleti'nde eyaletleri yöneten
kişilere ne ad verilir?

13.

ValiA)
KadıB)
BeylerbeyiC)
Sancak BeyiD)

Enderun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Saraydan bağımsız olarak çalışan bir
kurumdur.

A)

Devşirme yöntemiyle yetiştirilen gençlerin
bulunduğu yerdir.

B)

Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur.C)
Padiaşh'ın yabancı elçileri kabul ettiği bir
bölümü vardır.

D)

İlk Osmanlı kanunnamesi hangi padişah
döneminde hazırlanmıştır?

15.

Yavuz Sultan SelimA)
Kanuni Sultan SüleymanB)
Fatih Sultan MehmetC)
II. BayezitD)

Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti Müslümanlara
ait olan topraklara ne ad verilir?

16.

HasA)
ÖşriB)
ZeametC)
HaraciD)

Hz. Muhammed'e inanarak onun yaptıklarını
ve söylediklerini uygulayan müslümanlara ne
ad verilir?

17.

KabileA)
KavimB)
MilletC)
ÜmmetD)

Osmanlı Devleti'nde ticaret hayatının merkezi
olan yapılara ne ad verilir?

18.

KapanA)
BedestenB)
KervansarayC)
Pazar yeriD)

Osmanlı Devleti'nde toprağını dinlendirme
süreleri dışında boş bırakan çiftçiden alınan
vergi aşağıdakilerden hangisidir?

19.

AvarızA)
Çift resmiB)
Kulluk akçesiC)
ÇiftbozanD)

Osmanlı Devleti'nin piyasalarda oluşan
rekabeti denetlemek için uyguladığı sistem
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

DerbentA)
MüsadereB)
NarhC)
PençikD)
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TARİH 5 A
Devletlerarası ilişkilerde maruz kalınan
davranışa aynı şekilde karşılık verme
prensibini tanımlayan diplomatik terim
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

MüsadereA)
MütekabiliyetB)
AidiyetC)
HegemonyaD)

Zitvatorok Antlaşması aşağıdaki Osmanlı
padişahlarından hangisinin döneminde
imzalanmıştır?

2.

II. MuratA)
II. MehmetB)
II. BayezidC)
I. AhmetD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile
Safevi Devleti arasındaki mücadelelerin
sebepleri arasında yer almaz?

3.

Safevilerin Osmanlı aleyhine ittifaklara
girmesi

A)

Safevi Devleti’nin Osmanlı şehzadelerini
kışkırtması

B)

Safevi Devleti’nde İkta Sistemi’nin
uygulanması

C)

Safevilerin İpek Yolu üzerinde denetim
kurması

D)

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki üç
eyaletine (Tunus, Cezayir ve Trablusgarp)
verilen ortak ad aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Haklar BirliğiA)
Halk MeclisiB)
Verimli HilalC)
Garp OcaklarıD)

Aşağıdakilerden hangisi Avusturya ile
Osmanlı Devleti arasında 1533 yılında
imzalanan İstanbul Antlaşması’nın maddeleri
arasında yer almaz?

5.

Avusturya’nın Macaristan’da fiilen hâkim
olduğu topraklar kendisine ait sayılacak

A)

Avusturya, Macaristan üzerindeki veraset
iddialarından vazgeçecek

B)

Avusturya Arşidükü (Kral) Osmanlı vezir-i
âzamına denk sayılacak

C)

Osmanlı Devleti, Avusturya’ya savaş
tazminatı olarak 30 bin altın vergi verecek

D)

Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlarına
aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle
ulaşmıştır?

6.

PasarofçaA)
Ferhat PaşaB)
YaşC)
PrutD)

XVIII. yüzyılda “üzerinde güneş batmayan
imparatorluk” unvanı verilen ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

AlmanyaA)
İtalyaB)
AvusturyaC)
İngiltereD)

İnsanı değer kabul eden, onu her şeyin ölçütü
olarak tanımlayan, insanın doğasını,
yeteneklerini, sınırlarını veya ilgilerini konu
edinen felsefi akım aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

NihilizmA)
HümanizmB)
İrredentizmC)
DespotizmD)

“Toplum Sözleşmesi” adlı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Jean Jacques RousseauA)
Thomas MoreB)
CopernicusC)
MachiavelliD)

Seyahatname adlı eserinde “Rum, Arap,
Acem, İsveç, Leh ve Çek’te 7 iklim, 18
padişahlık yerini 51 yıl boyunca gezip
dolaştığını” anlatan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Naima EfendiA)
Ali KuşçuB)
Evliya ÇelebiC)
Yanyalı Esad EfendiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan
Süleyman Dönemi’nde Fransa’ya verilen
kapitülasyonların amaçları arasında yer
almaz?

11.

Baba İshak Ayaklanması’nı önlemekA)
Almanya’ya karşı Fransa’nın desteğini
kazanmak

B)

Akdeniz ticaretini canlandırmakC)
Avrupa’da Hristiyan birliğini bozmakD)

Rönesans hareketleri ilk olarak hangi ülkede
ortaya çıkmıştır?

12.

İngiltereA)
İtalyaB)
AvusturyaC)
RusyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin
özelliklerinden biri değildir?

13.

Yangınlara karşı Tulumbacı Ocağı’nın
kurulması

A)

Süsleme sanatında barok ve rokoko
tarzlarının etkili olması

B)

Topkapı Sarayı’nın inşa edilmesiC)
Doğu ve Batı dillerinden tercümeler
yapılması

D)

Osmanlı Devleti bürokrasisinde taslak veya
rapor türü belgelere ne ad verilir?

14.

EshamA)
LayihaB)
NafiaC)
EvkafD)

II. Balkan Savaşı sonucunda Yunanistan ile
Osmanlı Devleti arasında yapılan barış
antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Atina Barış AntlaşmasıA)
İstanbul Barış AntlaşmasıB)
Paris Barış AntlaşmasıC)
Berlin Barış AntlaşmasıD)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 93 Harbi
olarak adlandırılmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Miladi takvime göre 1893 yılında
gerçekleşmesi

A)

93 bin askerin Ruslara esir düşmesiB)
Rumi takvime göre 1293 yılında
gerçekleşmesi

C)

93 gün sürmesiD)

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

17.

KaradağA)
RomanyaB)
SırbistanC)
İsveçD)

II. Mahmut’un düzenli vergi vermesi ve
Hicaz’ı ele geçiren Vehhabileri etkisiz kılması
koşuluyla 1805’te Mısır Valisi olarak atadığı
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Mehmet Ali PaşaA)
Hüseyin Hilmi PaşaB)
Mahmut Şevket PaşaC)
Kâmil PaşaD)

Avrupa devletlerinin XIX. yüzyıl ve
sonrasında Osmanlı Devleti’ne karşı
yürütecekleri siyaseti ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Soğuk SavaşA)
Demir PerdeB)
Şark MeselesiC)
Güneş KralD)

Viyana Kongresi’nde (1815) Avusturya
Devleti’ni temsil eden diplomat
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

MetternichA)
NikolaB)
DonizettiC)
MençikofD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A

39 İzleyen sayfaya geçiniz.



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 A
-------, bir düşüncenin iki varlık, iki kavram ya da
iki şey arasındaki benzerlik ve karşıtlıklardan
yararlanma yoluyla ortaya konulmasıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

Tanık göstermeA)
ÖrneklemeB)
BenzetmeC)
KarşılaştırmaD)

-------, dilcilerin grup dili ya da özel dil adını
verdikleri diller; bir toplumda bireyin içinde
bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle mesleğe göre
belirlenen dillerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

JargonA)
ŞiveB)
ArgoC)
AğızD)

Aşağıdakilerden hangisi ritmik sanatlardan
biri değildir?

3.

OperaA)
HeykelB)
TiyatroC)
BaleD)

Aşağıdaki kelimelerden hangisi topluluk
ismidir?

4.

sevinçA)
okulB)
gazeteC)
kurulD)

Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut
isimdir?

5.

çiviA)
sesB)
saygıC)
kumD)

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan
biridir?

6.

MüzikA)
FotoğrafB)
MimariC)
ResimD)

Sait Faik Abasıyanık’ın “Az Şekerli,
Kumpanya, Şahmerdan, Sarnıç” adlı eserleri
edebî tür bakımından aşağıdakilerden
hangisine örnektir?

7.

AnıA)
HikâyeB)
RomanC)
MizahD)

Gel ey mahbube Çin’den
O şirin köşk içinden

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki uyak
türlerinden hangisi kullanılmıştır?

8.

Tam uyakA)
Yarım uyakB)
Tunç uyakC)
Zengin uyakD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna
ünlem konmalıdır?

9.

Uçuyoruz hey, uçuyoruz yaşasınA)
Eve ne zamana kadar dönersinB)
İnsan her zaman sağlığına dikkat etmelidirC)
Bize göre sen çok iyi bir insansınD)

Olay ağırlıklı metinlerde mekân, varlık ve
nesneleri ayırıcı nitelikleriyle okuyucuya
tanıtmak üzere kurulmuş paragraflara ne ad
verilir?

10.

Fikir paragrafıA)
Olay paragrafıB)
Tahlil paragrafıC)
Tasvir paragrafıD)

“Kıssadan Hisse” adlı hikâye aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

11.

Samipaşazade SezaiA)
Ahmet Mithat EfendiB)
Ömer SeyfettinC)
Refik Halit KarayD)
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A
-------, sonunda ders verme amacı güden,
güldüren, düşündüren ve genellikle manzum
öykülerdir. İnsana ait özelliklerin hayvana
verilmesidir. Kahramanları genellikle
hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi
düşünür, konuşur ve davranır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

ŞiirA)
MasalB)
FablC)
MesneviD)

Refik Halit Karay’ın “Bir İçim Su, Bir Avuç
Saçma, İlk Adım” adlı eserleri edebî tür
bakımından aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

13.

HikâyeA)
MizahB)
RomanC)
GünceD)

Kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve
aruz ölçüsüyle yazılan şiir biçimine ------- denir.
Şeyhi'nin, köyünde uğradığı saldırıyı anlattığı
“Harnâme” adlı eseri bu nazım biçimine örnektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

mesneviA)
gazelB)
kasideC)
tuyugD)

Bir zafer müjdesi burda her isim
Yekpare bir anda gün, saat, mevsim

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki uyak
türlerinden hangisi kullanılmıştır?

15.

Tunç uyakA)
Zengin uyakB)
Yarım uyakC)
Cinaslı uyakD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
kelime sıfat değildir?

16.

Bir adam bugün bana telefon etti.A)
Hayırlı komşu, hayırsız akrabadan iyidir.B)
Küçüğüm, üniversiteden mezun oldu.C)
Her bahçeye onar ağaç diktik.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat
yoktur?

17.

Araba bize doğru mu geliyor?A)
Onun gibi iyi bir insan görmedim.B)
Ders çalışmak için eve gitmiş.C)
Hızlı gidersek, nikâha zamanında yetişiriz.D)

Yürü bre Dadaloğlu’m yürü git
Dertli dertli Çukurova yolun tut
Bunda suçun varsa Hak’a tövbe et

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki uyak
türlerinden hangisi kullanılmıştır?

18.

Cinaslı uyakA)
Tunç uyakB)
Yarım uyakC)
Tam uyakD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik
bağlaç kullanılmıştır?

19.

Yazın hep birlikte Antalya’ya veyahut
Alanya’ya gidelim.

A)

Senin ve benim ortak yanımızın olduğunu
sanmıyorum.

B)

Ben en çok sarı ile mor rengi severim.C)
Dışarı çıkmak istiyorsun ama henüz
yemeğini yemedin.

D)

“Yüce dağ başında siyah tül vardır.”
dizesinde aşağıdaki edebî sanatlardan
hangisi vardır?

20.

TezatA)
Açık istiareB)
MecazımürselC)
Kapalı istiareD)
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ALMANCA 3 A
Wir ------- eine Wohnung ------- fünf Zimmern.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

suchen / mitA)
finden / ausB)
haben / zwischenC)
leben / aufD)

Wo ist der Schrank?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2.

Ich lebe seit Jahren in diesem Haus.A)
Er ist im Schlafzimmer.B)
Die habe ich neu gekauft.C)
Die Wohnung gehört mir.D)

Die Katze kriecht ------- den Sessel.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

amA)
mitB)
unterC)
zwischenD)

Welches der unten angegebenen Wörter ist
kein zusammengesetztes Wort?

Aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş bir
sözcük değildir?

4.

Die ToiletteA)
Das EinfamilienhausB)
Das BadezimmerC)
Der HustensaftD)

Das Leben ------- dem Land ist gemütlich.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

zuA)
ausB)
fürC)
aufD)

Die Grippe / Das Husten / Die Gesundheit / Die
Schmerzen

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Das HustenA)
Die GrippeB)
Die SchmerzenC)
Die GesundheitD)

(I) Hans ist krank. (II) Er geht zum Arzt. (III) Der
Arzt untersucht ihn und schreibt ihm ein Rezept
(IV) Sie kauft sich ein neues Kleid.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

7.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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A
Hakan hat Kopfschmerzen, er -------
Medikamente und ------- sich aus.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

muss / stellenA)
nimmt / ruhtB)
nehmen / schläftC)
hat / legtD)

Mit ------- hört man.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

den AugenA)
den OhrenB)
der NaseC)
dem MundD)

Wo warst du am Wochenende?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Ich werde in Berlin sein.A)
Ich bin in Berlin.B)
Ich war in Berlin.C)
Ich fahre nach Berlin.D)

Mein Vater hat ------- eine Uhr geschenkt.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

11.

mirA)
dirB)
ihmC)
esD)

Meine Schwester will immer ------- sein, ich mag
------- Kleider

Welche Wört passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

schick / gemütlicheA)
schickes / gemütlichesB)
enge / breitesC)
enger / breiterD)

A: Kann ich Ihnen helfen?
B: -------.
A: Wie finden Sie die blaue Bluse?
B: Ja, sie gefällt mir. Ich will sie anprobieren.
A: Natürlich. Dort sind die Umkleidekabinen.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

13.

Ja, bitte! Ich suche eine BluseA)
Nein, sie passt mir nichtB)
Danke! Ich finde es sehr teuerC)
Klar! Ich möchte bezahlenD)

Ich gebe pro Monat 200 Euro für die Kleidung
aus.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

Woher hast du diese Klamotten?A)
Wie viel gibst du für Kleidung aus?B)
Wie teuer ist das Kleid?C)
Wie viel hast du für die Hose bezahlt?D)
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A
Er kostet 50 Euro.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Wieviel macht das zusammen?A)
Wo kann ich die Schuhe bezahlen?B)
Was kostet der kurze Rock?C)
Wie viel kostet die schicke Brille?D)

(I) Hamburg hat einen grossen Hafen. (II) Diese
Region liegt im Norden der Türkei. (III) Dort
regnet es meistens und es ist immer bewölkt. (IV)
Es gibt hier viele Berge, sehr grüne Hochebenen,
Wälder und Campingplätze.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

16.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

In Fethiye kann man Gleitschirmfliegen .

Wie lautet der obige Satz im Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Fethiye’ye paraşüt için gelinir.A)
Fethiye’de yamaç paraşütü yapılabilir.B)
Fethiye’de paraşüte bindim.C)
Fethiye yamaç paraşütüyle ünlüdür.D)

1. Dort gibt es a. regnet es oft
2. Das Wetter b. mit dem Auto
3. In Trabzon c. viele Hotels
4. Ich fahre d. ist sonnig

Welche Satzteile gehören zusammen?

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)

------- ist ein Verkehrsmittel.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

19.

Das FlugzeugA)
Die StraßenbahnB)
Die PostkarteC)
Der BusD)

Wohin fahren Sie?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

20.

Sie kommen vom Bahnhof.A)
Ich fliege heute Nacht.B)
Er ist am Strand.C)
Wir fahren nach Istanbul.D)
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İNGİLİZCE 3 A
does / sports / twice a week / she

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

Yukarıdaki kelimeleri cümle yapmak için
doğru olarak sıralayınız.

1.

She sports twice a week does.A)
She sports does twice a week.B)
She twice a week does sports.C)
She does sports twice a week.D)

A: Which subject do you like most?
B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

2.

I like runningA)
I like Biology mostB)
I don’t enjoy reading bookC)
Yes, I doD)

She ------- to Paris on July 7.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

is flying A)
are flyingB)
isC)
flyD)

I usually ------- to bed at 11 pm.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

goesA)
am goB)
go C)
goingD)

I’m hungry. I --------  a sandwiche.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

makesA)
are going to makeB)
makeC)
am going to makeD)

The meeting ------- at 11.00 o'clock.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

is startingA)
will startB)
startsC)
startD)

I live in İstanbul. 

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
olumsuz biçimidir?

7.

I not live in İstanbul.A)
I doesn't live in İstanbul.B)
I'm not live in İstanbul.C)
I don't live in İstanbul.D)

I am going to do ------- in summer.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

water sportsA)
a museumB)
a meetingC)
the dentistD)
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A
You can speak French well, -------?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

can’t youA)
can youB)
do youC)
are youD)

I like the snow and winter sports so ------- really
fits me.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

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

A: What ------- last week?
B: She bought a new bag last week.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

11.

buy MaryA)
buys MaryB)
bought MaryC)
did Mary buyD)

Did you ------- live in the city centre?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

beA)
use toB)
used toC)
wasD)

The children ------- TV when I got home.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

watched A)
watchB)
were watching C)
is watchingD)

She hasn’t finished her report -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

yetA)
neverB)
justC)
forD)

Mark used ------- basketball, but he doesn’t play
anymore.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

playA)
to playB)
playingC)
playsD)

I was watching a comedy film ------- you called
me.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

asA)
whenB)
afterC)
whileD)
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A
------- I was doing the cleaning, I broke a vase.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

WhoA)
WhenB)
WhileC)
AfterD)

I used to swim, but I ------- anymore.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

didn’t use to swimA)
didn’t swimB)
don’t swimC)
doesn’t swimD)

A: How can I go to the museum?
B: Go along the Street, then turn left. The bank is

on the left.
A: -------
B: Yes.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

19.

Can you show me on the map?A)
Where would you like to go?B)
How can I help you?C)
Then, turn right.D)

Sally ------ use to eat vegetables when she was
young.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

don’t A)
didn’t B)
weren’tC)
wasn’tD)
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FRANSIZCA 3 A
- ------- est-ce que tu es en retard?
- Parce que j’habite loin. 

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

OùA)
PourquoiB)
CommentC)
QuandD)

-   ------- va durer le voyage?
-   Il va durer 5 heures.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

Combien de tempsA)
CombienB)
QuandC)
CommentD)

I. Pierre est étudiant à la Sorbonne.
II. Il va devenir avocat.
III. C’est une université célèbre.
IV. Il lit donc beaucoup de livres. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

3.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Elle aime les sciences et elle adore les animaux.
Elle est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

directeurA)
vétérinaireB)
vendeurC)
jardinierD)

A : ------- travaille-t-elle?  
B : Elle travaille dans une clinique.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

QuiA)
CombienB)
QuelC)
OùD)

Aylin ------- 30 ans et elle est -------.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

est / grecA)
est / turcB)
a / turqueC)
as / grecqueD)

«Gidiş-dönüş tren bileti istiyorsun.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Le billet pour revenir en train est cher. A)
Il préfère un billet pour aller en train.B)
C’est un billet train pour aller et revenir. C)
Tu veux un billet de train aller-retour. D)

«Elle préfère voyager.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Seyahat etmeyi tercih ediyor.A)
Seyahat etmek bir ayrıcalıktır. B)
Gezmekten çok hoşlanır.C)
Tercihim seyahat etmektir. D)
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A
pour / écrivez / décrire / un métier / un petit texte
   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.

9.

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

A : Comment tu t'appelles?
B : Théo
A : -------?
B : T-H-É-O.

Choisissez la question qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

Tu n'entends rienA)
Attendez-vous ThéoB)
Qui est ThéoC)
Ça s'écrit commentD)

-   Vous allez à l’école en voiture?
-   Non, nous y allons ------- pied.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

auA)
enB)
àC)
deD)

Cette maison est- ------- à louer ?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

elleA)
ceB)
ilC)
onD)

Ela travaille beaucoup: C’est une fille -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

sérieuxA)
aimableB)
laborieuseC)
bavardeD)

Où est-ce qu’ils vont -------?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

allezA)
parlesB)
danséC)
mangerD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

jeA)
tuB)
nousC)
vousD)

A :  Je peux vous poser une question?
B :  -------

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

Oui, pas de problème! A)
Je vois tout!B)
En vérité! C)
Parce que je dessine. D)
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A
Pierre : Je voudrais réserver une place au

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

Choisissez la phrase qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

Pour qui MonsieurA)
Quelle heure est-il MonsieurB)
Pour quand MonsieurC)
Pourquoi Monsieur D)

A :  Quand as-tu cours de musique?
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

Au lycéeA)
A l’écoleB)
Au baccalauréatC)
LundiD)

A :  Quel est le synonyme de «profession»?
B :  -------.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

MétierA)
ProfesseurB)
GardienC)
PharmacienD)

-   Tu vois ma -------?
-   Non, je ne la vois pas.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

20.

frèreA)
filleB)
mariC)
pèreD)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A

50 İzleyen sayfaya geçiniz.



ALMANCA 8 A
saugen  /  trocknen  /  abwaschen  /  absehen

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1.

trocknenA)
abwaschenB)
absehenC)
saugenD)

Das erste Autotelefon ist zum ------- Mal 1958 in
Deutschland zum Einsatz gekommen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

erstenA)
mobilB)
neuC)
nationalD)

Mein Staubsauger, ------- sehr gut Staub saugt,
ist kaputt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

derA)
dieB)
demC)
dasD)

A: Das ist ein Gerät, mit dem man kochen kann.
B: Das ist ein Topf.
A: Nein, dieses Gerät braucht Gas oder Strom.
B: -------.
A: Ja, richtig. 

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

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

4.

Das ist der Kühlschrank.A)
Das ist eine Waschmaschine.B)
Das kann ein Wäschetrockner sein.C)
Dann ist es ein Herd. D)

Man kann mit der Maschine Kaffee kochen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Was kann man mit der Maschine machen?A)
Wer hat diese Maschine gekauft?B)
Wie teuer ist diese Maschine?C)
Wem gehört die Maschine?D)

Der ständige Umgang mit Handys und Computer
bringt ------- Gefahren für Menschen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

technischeA)
gesundheitlicheB)
praktischeC)
elektrischeD)

------- Haushaltsgeräte ist das Leben sehr -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

Trotz / fertigA)
Seit / helfenB)
Ohne / anstrengendC)
Für / gewöhnlichD)
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A
Mein Handy spielt eine große Rolle in meinem
Leben, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

weil ich sie ganz nett findeA)
weil ich mit meinen Freunden kommuniziereB)
weil meine Mutter einen Salat machen
möchte

C)

weil ich wirklich keine Zeit habeD)

Was für Bücher liest du gern?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9.

Ich muss das Buch heute durchlesen.A)
Ich habe meine Bücher in der Schule
vergessen.

B)

Ich lese nur die historischen Bücher gern.C)
Ich habe mir heute ein neues Buch gekauft.D)

Was bedeutet das Wort “Der Abstand” auf
Türkisch?

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

10.

TakipA)
OnayB)
AyrıntıC)
MesafeD)

Ich brauche einen großen Karton. Wo kann ich
einen finden?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

11.

Ich habe viele Geschenke in ganz großen
Paketen bekommen.

A)

Das Rathaus ist gegenüber der Schule.B)
Unsere Kinder wollen jeden Tag basteln.C)
Gehen Sie zur Post, da gibt es verschiedene
Paketgrößen.

D)

(I) Das Handy von meinem Großvater ist sehr alt.
(II) Rauchzeichen ist eine einfache Form der
Fernkommunikation. (III) Nordamerikas
Indianerstämme benutzten es. (IV) Der Rauch
wurde in bestimmten Abständen freigesetzt.

Welcher Satz passt nicht zum obigen
Paragraf?

Yukarıdakilerden hangisi paragrafın anlam
bütünlüğünü bozmaktadır?

12.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

A: Wie lange hast du dein Handy?
B: Seit 2011.
A: -------
B: Jeden Abend, manchmal auch zweimal am

Tag.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

13.

Wie viel hast du für dein Handy bezahlt?A)
Wie oft lädst du dein Handy auf?B)
Ist dein Handy sehr teuer?C)
Ist dein Handy neu oder alt?D)

Früher hat man seine Freunde ------- getroffen,
um etwas zusammen zu unternehmen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

sicherlichA)
regelmäigB)
ausführlichC)
maximalD)
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A
Anton kann sparen. Er hat einen Nebenjob.

Wie kann man die obigen Sätze mit "wenn"
verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin "wenn" ile
birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

15.

Wenn Anton sparen kann, hätte er einen
Job suchen können.

A)

Wenn Anton sparen will, musste er einen
Nebenjob finden sollen.

B)

Wenn Anton einen Nebenjob hätte, würde er
sparen können.

C)

Wenn Anton sparen würde, hätte er auch
eine neue Arbeit.

D)

------- du mir bitte ein Glas Orangensaft bringen?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

WärstA)
WäreB)
WürdeC)
WürdestD)

gesperrt / meine / Automat / Karte / Das / hat 

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.

Hat Karte der Automat meine gesperrt.A)
Automat hat gesperrt meine Karte der.B)
Der Automat hat meine Karte gesperrt.C)
Meine der Automat gesperrt hat Karte.D)

Weißt du, ------- die Bankautomatkarte gehört?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

wemA)
woB)
wannC)
wieD)

-------, weil ich immer auf schlechten Straßen
unterwegs bin.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

Sie wollen sich ein neues Auto kaufenA)
Er hat sein Auto in die Garage gefahrenB)
Wir wollen mit dem Auto nach Hamburg
fahren

C)

Ich möchte mir ein altes Auto kaufenD)

Man kann bei allen Bankomaten Geld -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

ausziehenA)
abhebenB)
einrichtenC)
einziehenD)
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İNGİLİZCE 8 A
Ayşe: Would you mind ------- soup for lunch

today?
Ahmet: Yeah, that’s fine. I can cook all kinds of

soup. 

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

1.

to cookA)
cookB)
cookingC)
be cooking D)

A ------- is a non- governmental organization that
aims to help people or animals voluntarily.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

2.

charityA)
municipalityB)
schoolC)
campaign D)

Kevin: Does anyone mind if I ------- the
window?

David: No problem, go ahead.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

3.

opening A)
open B)
to openC)
openedD)

Helen: If you could help me with my homework,
that ------- be really great.

Sarah: No problem. I’ll try.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

4.

wouldA)
are B)
willC)
isD)

------- I was in a terrible situation after the
accident, I tried to remain calm and patient. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

5.

BecauseA)
Even thoughB)
WhyC)
DespiteD)

I felt so hungry ------- I went to the student
cafeteria.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

6.

but A)
alsoB)
howeverC)
soD)
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A
‘She started doing pilates and felt better’ can be
paraphrased as ------- 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

7.

If she hadn’t started pilates, she wouldn’t
have felt better. 

A)

Going to pilates studio made her better.B)
She felt happy because of pilates. C)
She likes pilates so she feels happy. D)

------- I was shopping in the mall, I met an old
friend. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

8.

After A)
BeforeB)
WhileC)
WhenD)

My father is proud ------- me because I am a
successful basketball player.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

9.

in A)
ofB)
onC)
withD)

We should plant more trees in order to prevent
-------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

10.

carbon emissionA)
global warmingB)
overpopulationC)
deforestationD)

People should be ------- of the reasons of
environmental problems. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

11.

dependentA)
awareB)
addicted C)
knowD)

Before going shopping, I should figure ------- my
budget.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

12.

to A)
ofB)
outC)
onD)

I like skiing ------- the difficulties I have. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

13.

in spite ofA)
althoughB)
thereforeC)
however D)

I don’t have time so I will get my clothes -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

ironsA)
ironB)
ironedC)
ironing D)
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A
Harry uses his computer very harshly. -------, he
buys a new computer every year.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

15.

Because A)
ThenB)
SinceC)
ThereforeD)

Our English teacher makes us ------- English
during class. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

16.

spoke A)
to speakB)
speakingC)
speakD)

I broke my friend’s cup last night. I feel so sorry
about it. I wish ------- her cup.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

17.

didn’t break A)
had broken B)
hadn’t broken C)
should break D)

I wish I ------- the house so early since I couldn’t
meet with my friends who came to visit me
yesterday. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

18.

leftA)
hadn’t leftB)
be left C)
have leftD)

------- is not accepted as good behavior in
Turkey.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

19.

Spitting on the floorA)
Giving seat to the oldB)
Shaking handsC)
Saying ‘thank you’ D)

I got a low mark in science exam last week. I am
so sad. I ------- for it.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

20.

studiedA)
had studiedB)
may have studied C)
should have studiedD)
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FRANSIZCA 8 A
Ali est né ------- 10 Octobre ------- 1991? 

Trouvez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcükleri bulunuz.

1.

le / enA)
en / enB)
pour / leC)
à / dansD)

J’ai rencontré Julie ------- hasard. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

2.

deA)
pourB)
parC)
de l’D)

A :  Dans quelle ville habites-tu?
B :  -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar? 

3.

Au CamerounA)
A Paris B)
En FranceC)
De LyonD)

«Il a réussi grâce à sa mère.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Annesiyle çalışarak başardı. A)
Annesi yüzünden başardı. B)
Annesi için başarmak istedi.C)
Annesi sayesinde başardı.D)

Le gâteau est mangé par mon frère.

Choisissez la forme active de la phrase
ci-dessus.

Yukarıda verilen cümlenin aktif hali
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Mon frère mangera le gâteau.A)
Mon frère a mangé le gâteau.B)
Mon frère mange le gâteau.C)
Mon frère mangeait le gâteau.D)

Je travaille en ------- de la musique.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

6.

écoutesA)
écouterB)
écoutentC)
écoutantD)

Demain, Léa et Léo ------- les courses.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

irontA)
feronsB)
ferontC)
prendraD)

Isabelle : -------?
Alain : Nous irons à la mer.
Isabelle : -------?
Alain : A Nice.

Choisissez les expressions qui conviennent.

Konuşmadaki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

Vous faites quoi cet été / OùA)
Vous allez où / QuandB)
Vous aimez les vacances / Quelle villeC)
Vous nagez / OùD)
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A
------- homme s’appelle Ludovic.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

CeA)
CetB)
CetteC)
CesD)

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

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

Mettez les phrases dans le bon ordre.

Yukarıdaki cümleleri bir paragraf oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

10.

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

Les élèves font le devoir.

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Le devoir était fait par les élèves.A)
Le devoir a été fait par les élèves.B)
Le devoir est fait par les élèves.C)
Le devoir sera fait par les élèves.D)

Tu es ------- ou ------- la politique? 

Trouvez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcükleri bulunuz.

12.

par / contreA)
pour / contreB)
par / parC)
pour / parD)

La pénicilline ------- par Flemming.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

13.

à été découverteA)
a découvertB)
découvrirC)
découvreD)

trop      /      je      /      fatigué      /      suis .
   I                II                 III                  IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

14.

I / III / IV / IIA)
II / I / III / IV  B)
II / IV / I / III  C)
III / I / II / IV  D)

La Turquie est un -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

villageA)
villeB)
campagneC)
paysD)

C’est un mouvement -------.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

16.

francophoneA)
FranceB)
françaiseC)
oficielleD)
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A
Il a perdu ses clés ------- sa sœur.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

maisA)
à cause deB)
parC)
quandD)

Istanbul est situé ------- l’Europe et l’Asie. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

18.

surA)
entreB)
enC)
dansD)

Je pense ------- il est trop tard. 

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde
tamamlayan sözcüğü bulunuz.

19.

qu'A)
oùB)
comment C)
pourD)

«Zaman zaman!»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Le temps est mauvais! A)
Avoir du temps! B)
Etre de son temps!C)
De temps en temps! D)

2019 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A

59 TEST BİTTİ.



 

 

 

SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR 

 

1. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız. 

2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 

öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir. 

3. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN/öğrenci no, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili alanları 

eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri 

uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz 

sayılır. 

4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların sınavları 

geçersiz sayılır. 

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem 

kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları 

geçersiz sayılır. 

6. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı 

buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

7. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. 

Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış 

cevaplamış sayılacaksınız. 

9. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol 

ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz. 

Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 

10. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav 

görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN/öğrenci no, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz 

doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz. 

12. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenerek ilgili öğrencilerin 

sınavları geçersiz sayılır: 

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak, 

b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, 

tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı veya resmi amaçlı 

olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak, 

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 

d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, 

e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme 

yapmak, 

f) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması, 

g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek, 

sınav salonu dışına çıkarmak, 

h) Kopya çekmek, kopya vermek ya da kopya çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak, 

i) Kendisi yerine başka birini sınava sokmak veya başka bir adayın yerine sınava girmek, 

j) Talebi doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici desteği aldığı hâlde, bizzat sınav sorularını okumak 

ve/veya cevapları işaretlemek. 

13. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav 

bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır. 

 

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 


