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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 B
“Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın”
ayet’i hangi hakla ilgilidir?

1.

Sağlık HakkıA)
Ekonomik HaklarB)
İbadet HakkıC)
Eğitim HakkıD)

Amerika ve keşfinden önce Antarktika'yı
gösteren dünya haritasını kim çizmiştir?

2.

Barbaros Hayrettin PaşaA)
Ömer HayyamB)
Piri ReisC)
BiruniD)

Allah'ın peygamberlerine dilediklerini özel
bir şekilde bildirmesine ne ad verilir?

3.

İcmaA)
VahiyB)
KelâmC)
SuhufD)

"Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz
milletlerin devamına imkân yoktur." sözü
kime aittir?

4.

Mustafa Kemal AtatürkA)
Mehmet Akif ErsoyB)
Yunus EmreC)
Hz. MuhammedD)

I. Üreme
II. Düşünme 
III. Akıl

Yukarıdakilerden hangileri insanı, diğer
varlıklardan ayıran farklardandır?

5.

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

"Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz; çünkü
Allah, israf edenleri sevmez." sözleriyle
hangi temel hakkın önemi vurgulanmıştır?

6.

Seçme ve seçilmeA)
İbadetB)
EkonomikC)
Özel yaşamın gizliliğiD)

"De ki: O Kur’an Rabb’inizden gelen bir
haktır. Artık dileyen iman etsin,dileyen inkâr
etsin" ayet'i hangi özgürlükle ilgilidir?

7.

DüşünceA)
YerleşmeB)
SeyahatC)
İnançD)

Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün Bağdat'ta
kurduğu Medrese aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Burûciye MedresesiA)
Nizamiye MedresesiB)
Gök MedreseC)
Çift Minareli MedreseD)

Milli mücadelenin kazanılmasından sonra,
Atatürk'ün Zağanos Paşa Camiinde
Peygamber Efendimizden övgüyle ve
hürmetle bahsettiği hutbeyi okuduğu il
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

BalıkesirA)
AmasyaB)
AnkaraC)
EdirneD)

Din ve vicdan özgürlüğünün temel boyutu
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

İfade özgürlüğüA)
Ekonomik özgürlükB)
Düşünce özgürlüğüC)
İnanç özgürlüğüD)

Bilim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

11.

İnsanın belli konularda araştırma, deney,
akıl yoluyla ve sistematik olarak ulaştığı
sonuçlardır. 

A)

İnsan hayatını kolaylaştırır.B)
Din ile çatışması sonucunda ortaya
çıkmıştır.

C)

İnsan hayatını güzelleştirir.D)

Öğrenme, araştırma gözlem veya deney
yoluyla elde edilen, insan zekasının ve
çalışmasının sonucu ortaya çıkan ürüne ne
ad verilir?

12.

YetenekA)
BilgiB)
KalıtımC)
BeceriD)

Tüm hakların ve özgürlüklerin temelini
oluşturan hak aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Yaşama ve sağlık hakkıA)
Eğitim hakkıB)
Seçme ve seçilme hakkıC)
Özel yaşamın gizliliği hakkıD)
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B
I. Akıl
II. Vahiy
III. Duyular

Yukarıdakilerden hangileri İslâm’a göre
doğru bilgiye ulaşma yollarındandır?

14.

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

"Usturlâb" nedir?15.

Basınç ölçme aracıA)
Gökyüzünün izlendiği gözlem aracıB)
Su seviye ölçme aracıC)
Yoğunluk ölçme aletiD)

Mülkiyet ve sendika kurma aşağıdaki
haklardan hangisinin alanına girer?

16.

Eğitim hakkıA)
Dilekçe hakkıB)
Seçme ve seçilme hakkıC)
Ekonomik haklarD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetine
astronomi alanında önemli katkılar sağlayan
düşünürlerden biridir?

17.

GürhanîA)
FuzulîB)
BirunîC)
TirmizîD)

Modern astronominin kurucusu olarak kabul
edilen bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

BitrûciA)
FârâbiB)
İbn-i SinaC)
KindiD)

Sıfırlı ondalık sistemi bulan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Ömer HayyamA)
HarezmiB)
İbni HeysemC)
GazaliD)

Önceleri okuma-yazma öğretiminin verildiği
mektep görevini üstlenirken, sonraları
çocuklara medrese öncesi eğitim veren ilk
mektep olan eğitim kurumu aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

SuffaA)
RasathaneB)
KüttapC)
Beytü'l hikmeD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 B
I. Kur’an tilavet etmek
II. Mevlit okumak
III. Ölümle ilgili dini sohbet yapmak
IV. İlahiler söylemek

Yukarıdakilerden hangileri ölünün
arkasından gerçekleştirilecek (yaşayan
bireylerin ahirete hazırlanması açısından
yararlı olacak) faaliyetlerdendir?

1.

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

“Aşığın maşukuna kavuştuğu gece, vuslat
gecesi” anlamına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Şeb-i arûA)
Takvim-i ömürB)
Nazm-ı celilC)
KıyamD)

Ahirete imanın dünya hayatını
anlamlandırmaya katkısı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Din, insanın dünya ve ahiret mutluluğu için
gönderilmiştir.

A)

Ahirete iman, insanın sorumluluk duygusunu
geliştirir.

B)

İslam Dini'ne göre; yaşam, dünya hayatı ile
sınırlıdır.

C)

Dinin; iman konusunda en fazla üzerinde
durduğu esaslardan biri, ahirete imandır.

D)

Neylersin ölüm herkesin başında…
Uyudun uyanamadın olacak,
Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak
Taht misali o musalla taşında!

Ahirete uğurlanma duygusunun bahsedildiği
bu dörtlüğün yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Yunus Emre A)
Necip Fazıl Kısakürek  B)
Cahit Sıtkı Tarancı C)
Hz. MevlanaD)

I. Yevmü’l - Âhir
II. el - Âhire
III. Yevmü’d - Din
IV. Yevmü’l - Hesap 

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an-ı Kerim’de
kıyamete verilen isimlerdendir?

5.

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

I. Bağışlama
II. Merhamet
III. Hoşgörü

Yukarıdakilerden hangileri müminlerin en
önemli ahlâki özelliklerindendir?

6.

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

Kur’an ve sünnete uygun olan her türlü söz,
fiil ve davranışa ne ad verilir?

7.

RızaA)
İyilikB)
İcazetC)
KemD)

Aşağıdakilerden hangisi iyiliklerle ilgili bir
örnek değildir?

8.

HırsızlıkA)
Namaz, oruç gibi farz ibadetlerB)
Muhtaçlara yardımC)
Anne - babaya hürmet D)

Herşeyi anlayışla karşılama, olabildiğince
müsamaha göstermeye ne ad verilir?

9.

ZiyanA)
HoşgörüB)
RiyaC)
UkbaD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi tövbe etmenin
insana kazandırdıklarından biri değildir?

10.

Kişinin yaşamına  yeni bir sayfa açmasını
sağlaması

A)

Manevi yönden kişiyi rahatlatmasıB)
Bireyi bencil yapmasıC)
İnsanı yersiz endişelerden  kurtarmasıD)

Tüm insanlığa örnek olarak gönderilmiş son
peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Hz. MuhammedA)
Hz. MusaB)
Hz. İsaC)
Hz. AdemD)

Hz. Muhammed’e hangi hayvanların etinin
yenilip yenilemeyeceği sorulduğunda; “Azı
dişi olan her yırtıcı hayvanın ve pençesiyle
avlanan her kuşun yenilmesi yasaktır.”
şeklinde buyurması, Hz. Muhammed’in
Kur’an’ı açıklama konusundaki hangi
görevini örnekler?

12.

TefsirA)
YorumlayıcılıkB)
Hüküm koyuculukC)
DestekleyicilikD)

Hz. Muhammed’in takip ettiği yola, hayatında
prensip hâline getirdiği fiil ve davranışlara
ne ad verilir?

13.

MuasırA)
SünnetB)
HevesC)
İnfakD)

Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte
kitapları arasında yer almaz?

14.

el-İstibsarA)
Sahih-i BuhariB)
Sahih-i MüslimC)
Sünen-i Ebu DavudD)

"Sünen-i Nesai" adlı eseri kim hazırlamıştır?15.

Ebu İsa Muhammed bin İsaA)
Muhammed bin Yezid el KazvinîB)
Ebu Abdurrahman Ahmet bin ŞuaybC)
Muhammed bin Süleyman es-SicistânîD)

Ahmet Yesevî’nin Anadolu’ya gönderdiği
talebelerine ne ad verilir?

16.

Alp ErenlerA)
YolcularB)
AvarelerC)
GezginlerD)

Hoca Ahmet Yesevî kaç yılında vefat etmişir?17.

1071A)
1166B)
1243C)
1452D)

Cem'de bağlama çalıp, (deyiş) söyleyen
kişilere ne ad verilir?

18.

KurbancıA)
ZakirB)
LokmacıC)
İznikçiD)

I. Mevlevîlik
II. Kâdirilik
III. Nakşibendilik
IV. Allah

Yukarıdakilerden hangileri tasarrufla ilgili
anahtar kavramlardandır?

19.

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

I. Edep
II. Perhizkârlık
III. Sabır ve kanaat
IV. Kendini bilmek

Yukarıdakilerden hangileri Hacı Bektaş
Veli'nin "Makâlât" adlı eserinde bulunan
marifet kapısı ve on makam arasında yer alır?

20.

Yalnız IIA)
I ve IIIB)
I, II ve IIIC)
I, II, III ve IVD)
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FELSEFE 2 B
Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
temel kavramlarından biri değildir?

1.

MeşruiyetA)
VarlıkB)
HukukC)
EgemenlikD)

Ahlak yasasını, Tanrı ve insan sevgisiyle
temellendiren, bu çerçevede insanların
eşitliğini ve kardeşliğini savunan, iyilik,
sevgi, çalışkanlık ve dürüstlüğü ahlaki değer
olarak benimseyen düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Hacı Bektaş VeliA)
Pir Sultan AbdalB)
Yunus EmreC)
MevlanaD)

“İnsan ahlaki eylemlerinde yalnızca kendi
hazzını, yararını ve mutluluğunu değil, başka
insanların yararını ve mutluluğunu da
düşünmek durumundadır. Çünkü toplumun
mutluluğu sağlandığında birey de mutluluğa
ulaşır.” görüşünü savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

HobbesA)
WeberB)
MillC)
BaconD)

İdeal bir toplum düzenini tasarlayan ilk
filozof aşağıdakilerden hangisidir?

4.

George OrwelA)
Thomas MoreB)
FarabiC)
PlatonD)

“Evrensel ahlak yasasını belirleyen en önemli
öge insanın, kendisinin de bir parçası olduğu
doğa düzenini anlayarak ve bu bilgiye
dayanarak ahlaki bir biçimde
davranmasıdır.” görüşünü savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

DemokritosA)
SpinozaB)
KantC)
AristotelesD)

Ahlaki yargılar iyi ya da kötü veya değerli ya da
değersiz olarak nitelenen eylemlere dayanan
yargılardır.

Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdakilerden
hangisi ahlaki yargıya bir örnektir?

6.

Süt çocuklar için iyidir.A)
Yalan söylemek kötüdür.B)
İnsan öldürmek günahtır.C)
Picasso 20. yüzyılda yaşamış bir sanatçıdır.D)

Neyin iyi neyin kötü olduğunun sezgiyle
kavranabileceğini savunan, sezgiciliğin
kurucusu düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

SpinozaA)
MevlanaB)
BergsonC)
NietzscheD)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi siyaset bilimi
ve siyaset felsefesi arasındaki farkı en doğru
biçimde açıklar?

8.

Siyaset felsefesi politikacıların işi olup,
siyaset bilimi filozofların işidir.

A)

Siyaset bilimi devlet, iktidar, yönetim gibi
temel kavramları sorgular, siyaset felsefesi
ütopya, distopya gibi teorilerle uğraşır.

B)

Siyaset bilimi tarihsel, siyaset felsefesi
teoriktir.

C)

Siyaset bilimi olanı olduğu gibi inceler,
siyaset felsefesi olması gerekeni inceler.

D)

Aşağıdakilerden hangisi bireyin temel
haklarından biri değildir?

9.

Toplumsal ve ekonomik haklarA)
Siyasal haklarB)
Kişisel haklarC)
Dayanışma haklarıD)

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
temel sorularından biri değildir?

10.

Meşruiyetin ölçütü nedir?A)
Devletin varlık nedeni nedir?B)
Ahlaki eylemin amacı nedir?C)
En iyi yönetim şekli hangisidir?D)

Güzelliği ve güzel sanatların doğasını
inceleyen felsefe dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

MatematikA)
EtikB)
EstetikC)
MetafizikD)
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B
"Sanat eseri" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Doğayla uyumludur.A)
Özgündür. B)
Kendine ait özellikleri olan bir insan
yaratısıdır.

C)

İçerik ve biçim birlikte bir anlam taşır.D)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
kapsamındadır?

13.

Tanrı'nın varlığını ispatlamaya çalışmakA)
İmanın beş şartının ne olduğunu açıklamakB)
Kuran-ı Kerim’in tefsirinin nasıl yapılması
gerektiğini açıklamak

C)

Üç büyük din arasındaki farkları ortaya
çıkarmak

D)

“Varolan her şeyin bir yaratıcısı olduğuna, bu
yaratıcının mutlak ve sınırsız bir bilgi ve güce
sahip olduğuna sarsılmaz bir inanç
beslemek” aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilir?

14.

DeizmA)
AteizmB)
AgnostisizmC)
TeizmD)

Grekçe “aisthesis” kavramından gelen ve ilk
defa Alman düşünür Alexander Baumgarten
tarafından geliştirilen estetiğin tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Duyusal bilginin bilimiA)
İncelik ve zarafetin bilimiB)
Matematiksel uygunlukC)
Cerrahi bir alanD)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
temel kavramlarından biri değildir?

16.

PeygamberA)
YüceB)
VahiyC)
YönetimD)

Sanat, "insanı gündelik yaşamın
kaygılarından, sıkıntı ve korkulardan
uzaklaştıran, insana zevk veren ve yarar
amacı gütmeyen" şeklinde tanımlandığında
aşağıdakilerden hangisi ile benzerlik
gösterir?

17.

ÖzgürlükA)
OyunB)
AşkC)
DeğerD)

İnsanın kendi çevresi ile kurduğu ilişkiyi
estetik bir ifadeyle sunmasına ne ad verilir? 

18.

ErdemA)
EtikB)
SanatC)
FenomenD)

Din ile felsefeyi birbirinden ayırarak
inceleyen ilk düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

OrwelA)
KantB)
SartreC)
HuxleyD)

Teizm, ateizm ve agnostisizm kavramları  ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

20.

Üçü de Tanrı’nın varlığına dair farklı
yaklaşımlarda bulunur.

A)

Üçü de Tanrı’nın varlığını kabul eder.B)
Üçü de Tanrı’nın varlığı meselesini teolojiye
bırakır.

C)

Bu üç kavram, üç farklı dine aittir.D)
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TARİH 1 B
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kaç yılında Türk
Tarih Kurumu adını almıştır?

1.

1927A)
1931B)
1935C)
1938D)

Hunlarda, hukukun temelini oluşturan
kurallara ne ad verilir?

2.

StelA)
KoşukB)
SaguC)
TöreD)

12 Hayvanlı Türk takvimi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

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

Aşağıdakilerden hangisi Çinlilere ait
icatlardan biri değildir?

4.

BarutA)
TekerlekB)
KâğıtC)
MatbaaD)

Sümerlerde okullara ne ad verilir?5.

MastabaA)
Tablet eviB)
İnhumasyonC)
PoternD)

İlk Çağ Mısır şehir devletlerine ne ad verilir?6.

NomA)
SiteB)
PolisC)
NekropolD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin
araştırmada kullandığı yöntemlerden biri
değildir?

7.

TaramaA)
TahlilB)
TasnifC)
GözlemD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin
araştırma konularından biri olan vakıanın
(olgunun) özelliklerinden biri değildir?

8.

Uzun sürede meydana gelmesiA)
Genel olmasıB)
Yer ve zaman bildirmesiC)
Süreklilik göstermesiD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimine
kaynaklık eden yazılı kaynaklardan biri
değildir?

9.

DestanlarA)
FermanlarB)
TabletlerC)
KitabelerD)

İnsan ırkını inceleyen ve kültürlerin
gelişimini araştıran tarihe yardımcı bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

AntropolojiA)
ArkeolojiB)
CoğrafyaC)
HeraldikD)

Anadolu’da MÖ 5.800-3.400 yılları arasında
yaşanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Kalkolitik DönemA)
Paleolitik DönemB)
Mezolitik DönemC)
Neolitik DönemD)
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B
Babillerin 282 maddeden oluşan hukuk
kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

12.

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

Siyasi gücün tek bir kişinin elinde bulunduğu
yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

OtokrasiA)
OligarşiB)
AristokrasiC)
MonarşiD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin
insana sağladığı faydalardan biri değildir?

14.

Bireyin, deney ve gözlem yapabilme
becerisini geliştirmesi

A)

Bireyin, çok yönlü düşünme yeteneğini
geliştirmesi 

B)

Geçmişte bir arada yaşamış ve gelecekte bir
arada yaşayacak olan bireylerde milli bilinç
oluşturması

C)

Bireyin, araştırma ve kanıt kullanma
becerisini artırması

D)

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

15.

Hicri takvimA)
Rumi takvimB)
Celâli takvimiC)
Miladi takvimD)

Osmanlı Devleti’nde kendinden önceki
vakanüvisler gibi olayları sadece kronolojik
olarak kaydetmeyip, tarihi belgeleri
yorumlayarak modern tarihçiliğin
öncülüğünü yapan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Nuri PaşaA)
Ahmet Cevdet PaşaB)
Tevfik PaşaC)
Mithat PaşaD)

Assur ticaret kolonilerine ne ad verilir?17.

VabartumA)
KarumB)
PoternC)
MastabaD)

Tarihte “Türk” adının geçtiği ilk yazılı metin
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Ongi YazıtlarıA)
Yenisey YazıtlarıB)
Orhun KitabeleriC)
Suci KitabeleriD)

İlk insanların bıçak, iğne ve olta gibi
araç-gereçlerin yapımında kullandığı volkanik
cama ne ad verilir?

19.

KonglomeraA)
GnaysB)
ObsidyenC)
BazaltD)

Anadolu’ya yazıyı getiren uygarlık
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

FenikelilerA)
AssurlarB)
UrartularC)
LidyalılarD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 2 B
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün
yararlarından biri değildir?

1.

Doğal kaynakları korumasıA)
Enerji tasarrufu sağlamasıB)
Atık miktarını artırmasıC)
Çevre kirliliğini azaltmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi
harikasından biri değildir?

2.

Tac MahalA)
Zeus HeykeliB)
İskenderiye FeneriC)
Rodos HeykeliD)

Dünya enerji talebinin 2030 yılına kadar, 2007
yılına göre yüzde kaç artması
beklenmektedir?

3.

30A)
45B)
50C)
60D)

Turizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

4.

Dünyanın en dinamik ve en büyük
endüstrilerinden biridir.

A)

Ülke ekonomilerini tüm alanlarıyla etkileyen
bir sektördür.

B)

Dış turizm hareketlerinin bir ülkeye
kazandırdığı gelire, “görünür ithalat” adı
verilir.

C)

Bir ülkeyi sosyal ve kültürel yönleriyle öne
çıkaran bir sektördür.

D)

Japonya’nın en önemli tarım ürünü
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

PirinçA)
MısırB)
BuğdayC)
Şeker pancarıD)

Bazı maddelerin çevreye yaydığı zararlı
ışınlara ve parçacıklara ne ad verilir?

6.

EriyikA)
RevalüasyonB)
RadyasyonC)
ArbitrajD)

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

7.

ABDA)
İngiltereB)
JaponyaC)
AlmanyaD)

Atmosferdeki karbonun yüzde kaçı doğal
kaynaklar tarafından atmosfere bırakılır?

8.

60A)
75B)
80C)
90D)

Yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların
ya da hayvansal yağların bir katalizatör
eşliğinde alkol ile reaksiyonu sonucunda
açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan ürüne
ne ad verilir?

9.

BiyodizelA)
BiyogazB)
Isı kütlesiC)
Yağ senteziD)

Turistlerin gittikleri yerleri sosyal açıdan
etkilemeleri ve aynı zamanda bu yerlerden
etkilenmeleri, turizmin aşağıdaki etkilerinden
hangisi ile ilgilidir?

10.

Politik etkilerA)
Çevresel ve ekolojik etkilerB)
Ekonomik etkilerC)
Sosyal kültürel etkilerD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan
manevi unsurlardan biridir?

11.

SimgelerA)
İklim özellikleriB)
Hukuk kurallarıC)
Toprak özellikleriD)

Hindistan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Genel olarak bir sanayi ülkesidir.A)
Büyük bölümünde muson iklimi egemendir.B)
Nüfus bakımından dünyanın ikinci büyük
ülkesidir.

C)

Topraklarının çoğu, Hint Yarımadası
üzerinde yer alır.

D)

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran
Paris Anlaşması hangi yılda imzalanmıştır?

13.

1947A)
1951B)
1960C)
1969D)

Atmosferde doğal olarak bulunan CO2 ve
diğer sera gazları, dünyanın ortalama
sıcaklığının yaklaşık kaç ºC’de kalmasını
sağlar?

14.

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

Dünyada nükleer enerji kullanılarak elektrik
üretimi ilk kez hangi yılda
gerçekleştirilmiştir?

15.

1940A)
1951B)
1960C)
1971D)

Ulusal park uygulaması ilk olarak hangi
ülkede başlamıştır?

16.

AlmanyaA)
İngiltereB)
TürkiyeC)
ABDD)

Yolların ve kaldırımların ısıtılmasında
jeotermal enerjinin kullanıldığı ve  “Dumansız
Şehir” denilen kent aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

TokyoA)
RigaB)
MadridC)
ReykjavikD)

Japonya’nın tarım sektörü ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Tarımda dışa bağımlıdır.A)
Dünyanın en çok tarımsal ürün ihraç eden
ülkesidir.

B)

Bazı tarım ürünleri hidrofonik yöntemle
üretilmektedir.

C)

Topraklarının yaklaşık yüzde 13’ü tarıma
uygundur.

D)

Dünyada rüzgardan elektrik üreten ilk tesis
aşağıdaki ülkelerden hangisinde
kurulmuştur?

19.

İngiltereA)
DanimarkaB)
HollandaC)
İsviçreD)

Egzos gazlarının, güneş ışınlarının etkisiyle
karbondioksite dönüşmesi ve okyanustan
gelen sisin de etkisiyle oluşan hava kirliliği
tipi aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Venedik tipi hava kirlenmesiA)
Moskova tipi hava kirlenmesiB)
Los Angeles tipi hava kirlenmesiC)
Atina tipi hava kirlenmesiD)
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SEÇMELİ MATEMATİK 1 B
Yıllık 12.000 TL ile işe giren bir çalışanın
ücreti her yıl % 5 arttığına göre, bu çalışanın 
5. yıldaki ücreti kaç TL’dir?

1.

A)

B)

C)

D)

Üçüncü terimi ve altıncı terimi olan

geometrik dizinin 9. terimi kaçtır?

2.

A)

B)

C)

D)

 dizisinin ilk 4 teriminin toplamı

kaçtır?

3.

1/5A)
2/5B)
3/5C)
4/5D)

Birinci terimi 3 ve ortak farkı 4 olan
aritmetik dizinin 5. terimi kaçtır?

4.

13A)
9B)
5C)
1D)

Genel terimi olan aritmetik

dizinin ortak farkı kaçtır?

5.

A)

B)

C)

D)

Bir geometrik dizide birinci terim 9 ve ortak

çarpan ise dizinin 5. terimi kaçtır?

6.

3A)
1B)

C)

D)

  dizisinin kaçıncı terimi 1'e

eşittir?

7.

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

İlk terimi 2 ve ilk üç teriminin toplamı 26 olan
pozitif terimli geometrik dizinin 6. terimi
kaçtır?

8.

A)

B)

C)

D)

Yıllık 5.000 TL'ye kiraya verilen bir evin kirası
her yıl % 10 artmıştır. Buna göre, 3 yılın
sonunda elde edilen toplam kira bedeli kaç
TL'dir?

9.

16.550A)
16.000B)
15.450C)
15.250D)
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B
5 basamaklı 6x54y sayısı 30 ile tam
bölünebildiğine göre, x değeri
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

10.

1A)
3B)
6C)
9D)

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

11.

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

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

Buna göre, en az kaç kavanoz gerekir?

12.

12A)
8B)
5C)
3D)

Arif bilyelerini sırasıyla 7’şer ve 9’ar olarak
saydığında her defasında 4 bilye arttığına
göre, Arif’in bilyelerinin sayısı en az kaçtır?

13.

63A)
67B)
70C)
74D)

Yukarıdaki, kenar uzunlukları 270 cm ve 375 cm
olan dikdörtgen biçimindeki odanın tabanı, kenar
uzunlukları tam sayı olan eş kare fayanslarla
döşenecektir.

Buna göre, kare fayansın bir kenarının
uzunluğu en fazla kaç cm'dir?

14.

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

Kenar  uzunlukları  24 m  ve  56 m  olan
dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın etrafına ve
köşelerine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.

Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır?

15.

12A)
14B)
18C)
20D)

14 kişilik bir arkadaş grubu, 2 kişilik oda
fiyatının günlük 80 TL ve 3 kişilik oda
fiyatının günlük 90 TL olduğu bir otelde 7 gün
kalıyor. Buna göre, otele ödenecek para
miktarı en az kaç TL'dir?

16.

2.980A)
3.080B)
3.260C)
3.920D)

 olduğuna göre x.y değeri

kaçtır?

17.

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

12.000 TL yıllık %10 bileşik faiz oranıyla 3
yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre, 3 yıl
sonunda bankada biriken faiz kaç TL dir?

18.

3.624A)
3.765B)
3.896C)
3.972D)

Sekiz günde bir nöbet tutan bir hemşire ilk
nöbetini Salı günü tuttuğuna göre, 10.
nöbetini hangi gün tutar?

19.

PerşembeA)
PazartesiB)
SalıC)
ÇarşambaD)

Bir miktar para yıllık %15 basit faizle kaç ay

sonra kendisinin ’i kadar faiz getirir?

20.

6A)
7B)
8C)
10D)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-B

13 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ SOSYOLOJİ 2 B
Aşağıdakilerden hangisi yatay yapılı partilere
örnek olarak verilebilir?

1.

Sosyal demokrat partilerA)
Liberal partilerB)
Muhafazakâr partilerC)
Çiftçi partileriD)

Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde
yaşayan insan toplumları üzerinde otoriteye
sahip siyasi ve hukuki örgüt aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Devlet A)
Meclis B)
Siyasi partilerC)
Sivil toplum kuruluşlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi sosyalist ekonomi
sisteminin temel özelliklerinden  biri
değildir?

3.

Malların fiyatının ekonomik plânlama ve
maliyete göre belirlenmesi

A)

Üretim araçlarının mülkiyetinin devletin
elinde olması

B)

Üretimde temel amaç toplum üyelerinin
ihtiyaçlarının karşılanması

C)

Hangi malların ne miktarda üretileceğinin
kâra göre belirlenmesi

D)

Birden fazla kişinin, bir grubun ya da
zümrenin egemenliğine dayanarak kurulan
yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

4.

Monarşi A)
Oligarşi B)
Demokrasi C)
Teokrasi D)

Türkiye Medeni Kanunu ne zaman yürürlüğe
girmiştir?

5.

3 Mart 1924A)
25 Kasım 1925B)
17 Şubat 1927C)
1 Kasım 1928D)

İnsanın içinde yaşadığı toplumun, kültürünü
kazanma ve kazandırma sürecine ne ad
verilir?

6.

Kültürel katılmaA)
Kültürel yayılmaB)
KültürlenmeC)
Kültürel değişmeD)

Maddi kültür ögeleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Okullar, fabrikalar, kitaplar, otomobiller,
giyilen elbiseler vb. maddi kültür ögeleridir.

A)

Toplumun herhangi bir gelişim
aşamasındaki teknolojik ilerlemesini üretim,
teknik, hüner ve becerilerini ifade eder.

B)

Toplumun yaşamını düzenleyen değer,
yasa, gelenek, görenek ve inançlardır.

C)

İnsan emeğinin toplumsal gelişme süreci
içinde yarattığı araç ve gereçlerdir.

D)

Türkiye'de çok partili yaşamın 40 yılı, planlı
ekonominin 25 yılı gibi belirli dönemdeki
toplumsal değişimlerin ele alındığı kuramlar
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Geleneksel kuramlarA)
Büyük boy kuramlarB)
Küçük boy kuramlarC)
Orta boy kuramlarD)

I.     Eşitlik
II.    Özgürlük
III.   Adalet
IV.   Sermaye

Yukarıdakilerden hangileri demokratik
yönetimin en önemli ölçütlerindendir?

9.

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

Toplumsal düzene ya da devletin gücüne
karşı bir ayaklanmayı veya karşı gelmeyi
sosyolojik anlamda dile getiren kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Ayaklanma A)
İsyanB)
İhtilal C)
DevrimD)
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B
"Siyasi,  askeri başarılar ne kadar büyük olursa
olsunlar, iktisadî başarılar ile desteklenmezse,
başarılı olamaz, az zamanda söner. Bu itibarla
ekonomimizin geliştirilmesi lazımdır." Türkiye
Cumhuriyeti, kuruluş ile birlikte yeni ekonomi
politikası beninsemek zorunda kalmıştır. 

Buna göre Atatürk yukarıdaki cümleyi ne
zaman ve nerede kullanmıştır?

11.

1920 Türkiye Büyük Millet MeclisindeA)
1919 Havza GenelgesindeB)
1923 İzmir İktisat KongresindeC)
1923 Cumhuriyetin ilanı sırasındaD)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce
sistemini oluşturan temel ilkelerden biri
değildir?

12.

DevrimcilikA)
İlerlemecilikB)
HalkçılıkC)
DevletçilikD)

Belli bir alanda ortaya çıkan olumlu
değişmelere ad verilir?

13.

SosyalleşmeA)
KültürlenmeB)
İlerlemeC)
GelişmeD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
değişmeyi etkileyen faktörlerden biri
değildir?

14.

Fiziki çevreA)
AyaklanmaB)
KültürC)
DemografiD)

Sultan II. Mahmut döneminde yapılan "Islahat
Hareketleri", toplumsal çözülmeden kurtulma
çabalarıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi II.
Mahmut tarafından yapılan ıslahat
hareketlerinden biri değildir?

15.

İlköğretimi herkes için zorunlu kılmasıA)
Nufus sayımının yapılmasıB)
Matbaanın Osmanlı devletine getirilmesiC)
Posta örgütünün kurulmasıD)

Özellikle metropollerde farklı etnik, sınıfsal,
dinsel temelde yoğun olarak oluşan kültür
öğeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

16.

Kültürel kaynaşma A)
Alt kültürB)
KültürlenmeC)
Kültürel çatışma D)

Bireyin üyesi olduğu grubun dışından
evlenmesine ne ad verilir?

17.

Egzogami A)
EndogamiB)
Monogami C)
Poligami D)

Doğa güçlerine tapınma (güneş, ay, yıldız vb.)
biçimindeki din anlayışı aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Monoteizm A)
Fetişizm B)
AnimizmC)
Natürizm D)

Aşağıdakilerden hangisi siyasetin alt
kurumlarından biri değildir?

19.

Demokrasi A)
Siyasi partilerB)
Baskı gruplarıC)
Hükümet D)

Aşağıdakilerden hangisi ailenin
özelliklerinden biri değildir?

20.

Bireyin sevgi ve saygıyı, dayanışmayı bu
kurumun içinde öğrenmesi

A)

Toplumun en eski kurumu olmasıB)
Ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmasıC)
Toplumun en temel kurumu olmasıD)
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DİL VE ANLATIM 1 B
Aşağıdaki dil ve dil ailesi eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

1.

Farsça: Hint – AvrupaA)
Moğolca: Ural – AltayB)
Tibetçe: Hint – AvrupaC)
İbranice: Hami – SamiD)

Dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

2.

Dilin dar, geniş ve genel olmak üzere üç
anlamı vardır.

A)

İnsanlar dil aracılığıyla duygu, düşünce ve
isteklerini karşılarındakine aktarırlar.

B)

Dil, bütün canlılara özgü bir iletişim aracıdır.C)
Dilin görme, koklama, tat alma organlarıyla
bir ilişkisi yoktur.

D)

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi oluşturan
ögelerden biri değildir?

3.

OrtamA)
AlıcıB)
İletiC)
BağlamD)

Türkçe aşağıdaki dil gruplarından hangisinde
yer alır?

4.

Ural-Altay dilleri A)
Hami-Sami dilleri B)
Bantu dilleri C)
Hint Avrupa dilleri D)

Aşağıdaki dil ve dil yapısı eşleşmelerinden
hangisi yanlıştır?

5.

Türkçe: Eklemeli (Bitişken)A)
Arapça: Çekimli (Bükümlü)B)
Almanca: Eklemeli (Bitişken)C)
Çince: Tek HeceliD)

Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök
ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Anlam Bilim A)
Biçim BilgisiB)
Ses BilgisiC)
Köken BilimD)

Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dillerinin
özelliklerinden biri değildir?

7.

Bazı çekim eklerinin, yapım eki olarak da
kullanılması

A)

Ses, yapı ve söz dizini bakımından
benzerlikler bulunması

B)

Sözcüklerde dil bilgisi bakımından dişi ve
erkek tür ayrımının olmaması

C)

Baştan eklemeli bir yapısının olmasıD)

Kültürel varlıkların kuşaktan kuşağa
aktarılmasında en etkili araç aşağıdakilerden
hangisidir? 

8.

DilA)
TarihB)
KültürC)
DüşünceD)

Günlük yaşamda, evde, sokakta, çarşı
pazarda kullanılan dile ne ad verilir? 

9.

LehçeA)
AğızB)
Konuşma diliC)
Yazı diliD)

Aşağıdakilerden hangisi çekimli (bükümlü)
dillerden biridir?

10.

TürkçeA)
FarsçaB)
MoğolcaC)
SamoyetçeD)
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B
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü
düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

11.

Akşama misafir gelecek.A)
Aradığında bana da haber ver.B)
Bu elbise sana çok yakıştı.C)
Oğlu çok iyi bir okulda okuyor.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin
yazımı doğrudur?

12.

Masada ki silgi kimin?A)
Bana öylesine yakındıki kardeşimden
ayırmazdım.

B)

Sinemadaki film çok eğlenceliydi.C)
Benim kitabım masada senin ki nerede?D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün
görevi diğerlerinden farklıdır?

13.

Kardeşim, bu hafta geliyor.A)
Kitabını, defterini, kalemini al.B)
Annemi, babamı özledim.C)
Elma, armut, muz aldık.D)

Aşağıdakilerden hangisinde sayıların
yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

14.

İki hafta sonrasına randevulaştık.A)
Onsekizime girmeme az kaldı.B)
Üçe beş kala orada olurum.C)
100 liralık alışveriş yaptım.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti(?) gelemez?

15.

Acaba bu yol nereye çıkıyor()A)
Gerçekten evi bulamadın mı()B)
Kaç tane elma alırsam yeter()C)
Yeni gelenin adı neymiş bilmiyorum()D)

En geniş anlamıyla söyleyişin tanımı
aşağıdakilerden hangisidir ?

16.

Konuşmayı sağlayan hareketlerin tümüA)
Hava içerisinde oluşan titreşimin kulakta
duyulması

B)

Nefes borusundan gelen havanın, ağız
boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede
sese dönüşmesi

C)

Anlatıma duygu, düşünce, heyecan,
yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla sesin
farklı kullanılması

D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü
uyumu kuralına uymaz?

17.

BahçeA)
İnceB)
Melodi C)
OkulD)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ek
getirildiğinde kesme işareti (‘) kullanılır?

18.

OkulA)
EskişehirB)
HavaalanıC)
KarayoluD)

Aşağıdakilerin hangisinde “mi” ekinin yazımı
yanlıştır?

19.

Ayşe  de gelecek mi?A)
Yok mu bu sorunun cevbını bilen?B)
Halen daha mı yiyorsun?C)
Gel miyorsan ben gidiyorum.D)

Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi
farklı bir yolla oluşturulmuştur?

20.

HanımeliA)
VezirparmağıB)
Biçerdöver C)
AslanağzıD)
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DİL VE ANLATIM 3 B
Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce
yapılması gerekenlerden biridir?

1.

Malzemeleri kontrol etmeA)
Ciddi, ağırbaşlı olmaB)
Diksiyon dersi almaC)
Sorular hazırlamaD)

Hayatın en önemli gerçeği samimiliktir.(I)Bu
itibarla, hayat ile bağı olan edebiyat, mutlaka
samimi bir edebiyattır denilebilir. (II)Hayatı en
gizli, en karışık yönleriyle anlatmayan,
duygularımızı tıpkı hayatta olduğu gibi saf ve
derin bir şekilde duyurmayan, elemlerimizi,
felaketlerimizi, açık açık yansıtmayan bir
edebiyat, hayat ile ilgisiz ve sahte bir
edebiyattır.(III) Öyle bir edebiyat, uzaklığından
dolayı bize çok çekici, çok harikulade görünen o
meçhul sıcak iklimlerin göz kamaştıran ürünleri
nasıl açık bir havaya, sert bir rüzgara
dayanamazsa, hayat ile ilgisi olmayan böyle bir
edebiyat da zamanın sonsuz kasırgaları önünde
süpürülüp gitmeye mahkumdur.(IV) 

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi
parçanın ana düşüncesidir?

2.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamca
çelişen sözcük kullanımından” kaynaklanan
bir anlatım bozukluğu vardır?

3.

O kadar kalabalık ki iğne atsan yere
düşmez.

A)

Yan komşumuz için herkes “çok efendi ve
mütevazı” derdi.

B)

Gönderdiğimiz paketi üç gün içinde teslim
etmişler.

C)

Üniversitede işe başlayalı hemen hemen
tam onbeş yıl oldu.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüklemin
yanlış kullanımından” kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?

4.

Artık kimin dürüst, kimin dürüst olmadığına
karar veremiyorum.

A)

Gelecek haftanın önemli konularını sizinle
paylaşayım.

B)

Yalnızlıktan bunalınca annesinin evine geri
döndü.

C)

Bütün yaz deniz kenarında martıların sesiyle
oyalandı.

D)

Yazar, gazete köşesinde arada bir yazdığı
yazılarda okurlarının kültür düzeylerini de göz
önünde bulundurarak öne sürdüğü düşüncelerini
kanıtlamak için ne gerekirse yapıyor. Ele aldığı
konuda, tek doğru kendi düşüncesiymiş gibi bir
tutumla düşüncelerini açıklıyor. Kah sayısal
verilerden yararlanıyor kah tanık gösteriyor.

Yukarıdaki parçada  aşağıdaki anlatım
türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

5.

Mizahi anlatımA)
Öğretici anlatımB)
Kanıtlayıcı anlatımC)
Düşsel anlatımD)

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir anlatımda
olması gereken özelliklerden biri değildir?

6.

DoğallıkA)
AkıcılıkB)
İlginçlik C)
NesnellikD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir
anlatım söz konusudur?

7.

Şairin en sevdiği çiçek sanırım mor
menekşelerdi.

A)

Bilim ve Teknik, aylık yayımlan popüler bilim
ve teknik dergidir. 

B)

Kitabın birinci bölümü bence en canlı
anlatımların olduğu yerdi.

C)

Garip Hikâyeler’i okuyunca yazarın
hayatından kesitler buluyor gibi
hissedersiniz.

D)
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B
“En az halkın desteğini alan parti mi
iktidarda?” cümlesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Sözcüğün yanlış yerde kullanımıA)
Tümleç yanlışlığıB)
Gereksiz sözcük kullanımıC)
Yüklem eksikliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel
ögelerinden biri değildir?

9.

İletiA)
BağlamB)
İzleyiciC)
AlıcıD)

Aşağıdakilerden hangisi öğretici anlatımın
özelliklerinden biridir?

10.

Hitap edilen kesimin kültür düzeyi ve
beklentileri önemlidir.

A)

Düşünce ve duygular kısa ve kesin
ifadelerle dile getirilir.

B)

Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahmin
yapılabilir.

C)

Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.D)

“Kütüphaneden aldığınız kitapları bir hafta
içinde geri iade etmelisiniz.” cümlesindeki
anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Gereksiz sözcük kullanımıA)
Tamlama yanlışlığıB)
Sözcüğün yanlış yerde bulunmasıC)
Tümleç eksikliğiD)

“Ev sahibi eski çetecilerdendi. Misafirler
arasında, bizden başka jandarma mülâzimi
(subay, teğmen), gümrük müdürü, ziraat
memuru, bir de "Dişçi" diye çağrılan posbıyık bir
adam vardı. Gözlerinde aklı tam olmayanlarda
rastladığım kâh alevlenen, kâh pelteleşen bir
kararsız ışık gördüğüm için onun yarı meczup
olduğuna hükmetmiştim. Bir aralık, kendisine
kayıtsız kalmadığımı göstermek için sordum:
“Buralarda mı dişçilik ediyorsunuz?” Ev sahibi,
mülâzim (subay, teğmen), müdür, memur, hepsi
gülmeye başladılar. O susuyor, önüne
bakıyordu.”

Yukarıdaki parçada  aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

12.

Kanıtlayıcı anlatımA)
Öğretici anlatımB)
Gelecekten söz eden anlatımC)
Öyküleyici anlatımD)

Tartışmacı anlatımın özellikleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

13.

Açıklama ve aydınlatma amacı taşır.A)
Vurgu ve tonlama önemlidir.B)
Kesin, kanıtlanmış bilgiler kullanılır.C)
Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.D)

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunum için
dikkat edilmesi gerekenlerden biridir?

14.

Sunumda çok yavaş konuşulmasıA)
Çok küçük yazı fontunun kullanmamasıB)
Sunum için en az 20-25 dakikanın ayrılmasıC)
Arka plan renginin ve yazının parlak olmasıD)

“Odayı ağır bir koku kapsamıştı.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Tümleç eksikliğiA)
Nesne eksikliğiB)
Gereksiz sözcük kullanımıC)
Yanlış anlamda kullanılan sözcüklerD)
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“Niğde; doğal güzellikleri, kültürel varlıkları ve
termal kaynakları ile turizm açısından önemli
cazibelere sahiptir. Günümüzden itibaren 10 bin
yıllık kesintisiz bir yerleşim merkezi olan Niğde'de
bu süreç içinde Roma, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı döneminden günümüze ulaşmış birçok
tarihi eser mevcuttur. Roma döneminden
günümüze ulaşan en önemli tarihi eserler Roma
havuzu ve o havuzun suyunu eski kent merkezi
olan Kemerhisar’a (Tyana) taşıyan su
kemerleridir. Bizans döneminden günümüze
ulaşan en önemli kültür varlığı Gümüşler
Manastırıdır. Selçuklu döneminden ise
günümüze ulaşan en özenli tarihi eserler
arasında Alâeddin Camii , Sungurbey Camii, Ak
Medrese ve Hüdavent Hatun türbesini sayabiliriz.
Osmanlı dönemi eserleri arasında en önemli
kültür varlığı büyük Türk şairi Faruk Nafiz
Çamlıbel’in “Han Duvarları” şiirinin esin kaynağı
Ulukışla Öküz Mehmet Paşa kervansarayıdır.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

16.

Tartışma A)
Açıklama B)
Öyküleme C)
BetimlemeD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci kişi
anlatımı söz konusudur?

17.

Küçük çocuk, baloncuyu büyülenmiş gibi
takip ederken, şaşkınlığını gizleyemiyordu. 

A)

Otobüste şanslarına yer bulup yan yana
oturabilmiş, yol boyunca da sohbet ederek
bir anda 40 yıllık arkadaş gibi olmuşlardı.

B)

Oturduğum yerden küçük salonun fes
renginde kalın, ağır perdeli penceresinden
dışarıdaki parlak suluboya levhası gibi
görünen aya baktım.

C)

Yanımızdaki masada iri, palabıyıklı,
kocaman kalpaklı bir babayiğit, çetin bir
Çerkes şivesiyle karsısında sıralanmış irili
ufaklı kalpaklılara birşeyler anlatıyordu.

D)

Bütün iyi kitapların sonunda
bütün gündüzlerin,
bütün gecelerin sonunda
meltemi senden esen
soluğu sende olan,
yeni bir başlangıç vardır…
(Edip Cansever)

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

UmutA)
KorkuB)
DostlukC)
HüzünD)

“Görülmeye değer bir yapıydı. Giriş kapısı
kocaman, üzerinde bir tokmak vardı. Bina
duvarları ise taştandı. Koca koca taşlar kesilerek
adeta duvara monte edilmişti. Duvarın boyası
moyası da yoktu. Tamamen doğal bir görünümü
vardı. Eğer birine bu binaya tarif etmeye
kalkışsanız o kişi ilk bakışta binayı tanırdı. Açık
sarıya çalar bir rengi vardı binanın. İki kanatlı bir
kapısı adeta sizi içeri çağırır. Pencereleri ise
küçük küçüktü. Bir de tarihi anımsatan o heybetli
bir duruşu.”

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

19.

Açıklama A)
Tartışma B)
BetimlemeC)
Öyküleme D)

 Amaç, bir konuda karara varmaktan ziyade 
sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı 
görüşleri ortaya koymaktır. Karar değil 
açıklama amaçlanır.

 Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir.
 Konuşmacılar uzmanı oldukları konunun farklı

bir yönünü ele alırlar.

Yukarıda temel özellikleri belirtilen sözlü
anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

20.

PanelA)
Açık oturumB)
SempozyumC)
ForumD)
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TÜRK EDEBİYATI 1 B
Aşağıdakilerden hangisi güzel bir cümlenin
özelliklerinden biri değildir?

1.

AkıcılıkA)
KapalılıkB)
YalınlıkC)
DurulukD)

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Fakih’in
eserlerinden biridir?

2.

Yusuf ile ZüleyhaA)
Leyla ile MecnûnB)
ÇarhnameC)
DivanD)

Klasik edebiyatta nesir yazıcılarına ne ad
verilir?

3.

MüellifA)
ŞairB)
OzanC)
MünşiD)

"Atabetü’l-Hakayık" adlı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Ahmet FakihA)
Edip AhmetB)
Yusuf Has HacipC)
Yunus EmreD)

“Boş Beşik” adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

5.

Necati CumalıA)
Sait FaikB)
Cevat Şakir KabaağaçlıC)
Tarık BuğraD)

Sözlü edebiyat ürünleri aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

6.

Gazel-KasideA)
Kaside-KoşukB)
Koşuk-SavC)
Destan-GazelD)

“Kibarlık Budalası” adlı oyun aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

7.

Victor HugoA)
Gustave FlaubertB)
MoliéreC)
Franz KafkaD)

Nesir halinde yazılan düşünce yazılarında
düşüncelerin açıklanıp örneklendiği,
karşılaştırmaların yapıldığı bölüme ne ad
verilir?

8.

SonuçA)
GelişmeB)
GirişC)
SerimD)

Aşağıdakilerden hangisi edebî eser
türlerinden biri değildir?

9.

Tarihi metinA)
RomanB)
TiyatroC)
MasalD)

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel
toprak
Neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor
bak

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki uyaklardan
hangisi kullanılmıştır?

10.

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

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

11.

Açık istiareA)
Kapalı istiareB)
KinayeC)
TevriyeD)
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B
Fani Karac’oğlan fani
Veren alır tatlı canı
Yakışmazsa öldür beni
Yeşil bağla ala karşı

Yukarıdaki dörtlükte “Veren alır tatlı canı”
dizesinde aşağıdaki edebi sanatlardan
hangisi vardır?

12.

TelmihA)
TarizB)
TezatC)
İrsalı meselD)

“Kutadgu Bilig” adlı eser aşağıdaki
şair-yazarlardan hangisine aittir?

13.

Edip AhmetA)
Yusuf Has HacipB)
Kaşgarlı AhmetC)
Hoca Ahmet YesevîD)

Klasik edebiyatta nesire ne ad verilir?14.

İnşaA)
HikâyeB)
DestanC)
KasideD)

Neler yapmadık bu vatan için
Kimimiz öldük
Kimimiz nutuk söyledik

Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden
hangisine örnektir?

15.

Lirik şiireA)
Pastoral şiireB)
Didaktik şiireC)
Satirik şiireD)

Aşağıdakilerden hangisi düz mâninin
özelliklerinden biri değildir?

16.

Dörtlükte 3. dize serbest, diğerleri kendi
aralarında uyaklıdır.

A)

Uyak düzeni aaxa şeklindedir.B)
Dizeler 4+4 duraklıdır.C)
Genellikle aşk, doğa sevgisi ve ayrılık gibi
değişik konular işlenir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Âşık Edebiyatının
özelliklerinden biri değildir?

17.

Genellikle zengin uyak kullanılmasıA)
Dilinin sade olmasıB)
Son dörtlükte şairlerin mahlasının olmasıC)
Hece ölçüsü kullanılmasıD)

Sevgiliyi ya da doğada görülen güzel bir
varlığı övmek amacıyla yazılan şiirlere ne ad
verilir?

18.

TerzerimaA)
GüzellemeB)
SemaiC)
Serbest nazımD)

Her şey yerli yerinde havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki uyaklardan
hangisi kullanılmıştır?

19.

Düz uyakA)
Tunç uyakB)
Çapraz uyakC)
Sarma uyakD)

1911-1923 yılları arasında Türk edebiyatında
aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisi
görülür?

20.

Fecr-i Ati TopluluğuA)
Edebiyat-ı CedideB)
Tanzimat Devri Türk EdebiyatıC)
Milli EdebiyatD)
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TÜRK EDEBİYATI 2 B
Mesnevi türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

1.

Beyitlerle yazılır.A)
Beyit sayısı sınırlıdır.B)
Aruzun kısa kalıpları tercih edilir.C)
Uyak birliği yoktur.D)

“Vesiletü’n-Necat” adlı eser aşağıdaki
mesnevi türlerinden hangisine örnektir?

2.

Dini ve tasavvufi mesneviyeA)
Cenk destanları mesnevisineB)
Ahlaki ve didaktik mesneviyeC)
Aşk hikâyeleri mesnevisineD)

“Ergenekon” adlı destan aşağıdakilerden
hangisine aittir?

3.

Alman edebiyatınaA)
İran edebiyatınaB)
Yunan edebiyatınaC)
Türk edebiyatınaD)

“Üç Şehitler Destanı” adlı destan aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

4.

Rıza Tevfik BölükbaşıA)
Ahmed PaşaB)
Fazıl Hüsnü DağlarcaC)
Mehmet Akif ErsoyD)

“Kuvâ-yı Milliye Destanı” adlı destan
aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

5.

Behçet NecatigilA)
Fazıl Hüsnü DağlarcaB)
Ceyhun Atuf KansuC)
Nazım HikmetD)

“Opera” aşağıdaki ülkelerin hangisinde
doğmuştur?

6.

RusyaA)
İtalyaB)
FransaC)
AlmanyaD)

“Harname” adlı eser aşağıdaki mesnevi
türlerinden hangisine örnektir?

7.

Cenk destanlarıA)
Aşk hikâyesi mesnevisineB)
Ahlaki ve didaktik mesneviyeC)
Dini ve Tasavvufi mesneviyeD)

“Kaybolmuş Cennet” adlı destanın yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

MiltonA)
TassoB)
DanteC)
AriostoD)

“Çılgın Orlando” adlı destanın yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

LönnrotA)
MiltonB)
AriostoC)
HomerosD)

Edebi metinler anlatıcının bakış açısından
ortaya konmaktadır. Buna göre gözlemci
anlatıcının bakış açısıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Kişiler ve iç dünyaları, kendi söyledikleri ve
davranışları dikkatle izlenerek fikir sahibi
olunabilir.

A)

Olaylar bize anlatılmıyor da kişinin gözünün
önünde oluyormuş izlenimi verilir.

B)

Kişilerin duygu ve düşünceleri eylemlerinden
çıkartılır.

C)

Olaylar öznel bir tarzda aktarılır.D)

Bir yazarın ya da sanatçıların gezip
gördükleri yerleri edebî bir anlatımla ele
aldığı yazılara ne ad verilir?

11.

MektupA)
AnıB)
GünlükC)
GeziD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu
alan metinler arasında yer almaz?

12.

RomanA)
AnıB)
GünlükC)
MektupD)

“İzlenimci Eleştiri” ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Eleştirmenin öznel tutumunu belirtme
anlayışıdır.

A)

Sanat eseri sadece dış nedenlere göre
değerlendirilemez.

B)

Sanat eserini incelemede birtakım
değişmeyen kural ve ilkeler uygulanır.

C)

Bu eleştiriye göre insanın huyu, beğenisi
zamanla değişir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Ruşen Eşref
Ünaydın’ın eserlerinden biridir?

14.

Atatürk’ü ÖzleyişA)
Esenlik BildirisiB)
ŞafakC)
GünübirlikD)

“Ziya’ya Mektuplar” adlı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Atilla İlhanA)
Cahit Sıtkı TarancıB)
Cemal SüreyaC)
Ahmet HaşimD)

“Ayrılıklar” adlı şiir aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

16.

Behçet NecatigilA)
Celal SahirB)
Ali Canip YöntemC)
Faik Ali OzansoyD)

İngiliz edebiyatında deneme türünün başarılı
yazarları aşağıdakilerin hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?

17.

Virginia Woof – HuxleyA)
Bacon – HuxleyB)
Charles Dickens – James JoyesC)
Bacon – James JoyesD)

"Hürrem Sultan" adlı oyun aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

18.

Ahmet Kutsi TecerA)
Metin AndB)
Orhan AsenaC)
Sabahattin Kudret AksalD)

Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün
özelliklerinden biri değildir?

19.

Ortaya konan düşüncelerin kısa ve öz olarak
incelenmesi

A)

Gazete ve dergilerin belirli bir köşesinde
yazılması

B)

Samimi, sohbet tarzında yazılmasıC)
Ele alınan düşüncenin kesin olarak
kanıtlanması

D)

Türk Tiyatrosunda “Kahvede Şenlik Var” adlı
oyun tür olarak aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

20.

DramaA)
KomediyeB)
OperayaC)
TrajediyeD)
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KİMYA 1 B
iyonunun elektron sayısı

aşağıdakilerden hangisidir?

1.

2A)
18B)
20C)
40D)

Eski çağlarda; değersiz madenleri altına
çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulma
uğraşlarına ne ad verilirdi?

2.

BiyokimyaA)
AlşimistB)
SimyaC)
KimyaD)

Gâz halindeki nötr atomdan elektron
kopararak pozitif yüklü iyon oluşturmak için
verilmesi gerekli enerjiye ne ad verilir?

3.

İyonlaşma enerjisiA)
Elektron enerjisiB)
ElektronegatiflikC)
Elektron ilgisiD)

Aşağıdakilerden hangisi atom altı
taneciklerden biri değildir?

4.

ProtonA)
NötronB)
FotonC)
SinyalD)

Bohr Atom Modeli'ne göre; elektronların
bulunduğu, çekirdekten belirli uzaklıkta
bulunan ve belirli enerjiye sahip yörüngelere
ne ad verilir?

5.

Temel hâlA)
KatmanB)
SpektrumC)
EmisyonD)

, , ,  atomlarından metalik
özelliği en yüksek olanı aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

A)

B)

C)

D)

Nötron sayıları ve atom numaraları farklı,
kütle numaları aynı atomlara ne ad verilir?

7.

İzoton atomA)
İzotop atomB)
İzoelektronik tanecikC)
İzobar atomD)

Kana kırmızı rengini veren hemoglobinin
yapısında bulunan element aşağıdakilerden
hangisidir? 

8.

DemirA)
CıvaB)
PotasyumC)
MagnezyumD)

Havanın fiziksel özellikleri ile ilgilenmiş,
havanın sıkıştırılabilir bir nesne olduğunu
belirtmiş, elementi kendinden daha basit
maddelere ayrılmayan saf madde olarak
tanımlamış bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Cabir bin HayyanA)
Antoine LavoisierB)
EmpedoklesC)
Robert BoyleD)

Evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce uzayda
çok küçük bir alana hapsedilmiş madde ve
enerjinin hızla genişlemesi ile oluşmuş
olduğunu kabul eden evrenin oluşumu ile
ilgili öne sürülen teori aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Kinetik Moleküler TeoriA)
Büyük Patlama TeorisiB)
Dalton Atom TeorisiC)
Thomson Atom TeorisiD)

Toz veya küçük parçalar hâlindeki maddeleri
almak için kullanılan; metal, plastik veya
porselenden yapılmış çay kaşığına benzeyen
malzemeye ne ad verilir?

11.

HuniA)
KrozeB)
SpatülC)
BagetD)
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B
Aşağıdakilerden hangisinde laboratuvar
güvenlik kuralı yanlış verilmiştir?

12.

Sıvıların pipetle aktarılırken ağızla
çekilmemesi, mutlaka puar kullanılması

A)

Kırık, çatlak ve kirli cam eşyaların
kullanılmaması

B)

Kimyasal alındıktan sonra şişe kapağının
hemen kapatılması

C)

Asit çözeltisi hazırlarken, asitin üzerine su
eklenmesi

D)

Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu
yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri
inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Analitik KimyaA)
FizikokimyaB)
Endüstriyel KimyaC)
BiyokimyaD)

I. Bir atomda pozitif yükün tümü, çekirdek
denilen küçük bölgede toplanmıştır.

II. Atomlar çapları yaklaşık  10-8 cm olan
kürelerdir.

III. Elektron adı verilen negatif yüklü
tanecikler, pozitif yüklü atomun içinde
homojen olarak dağılmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Thomson Atom
Modeli'nin varsayımları arasında yer alır?

14.

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

Yaygın adı “sud kostik” olarak bilinen
bileşiğin formülü ve sistematik adı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

NaOH – Sodyum hidroksitA)
CH3COOH– Asetik asitB)
KOH – Potasyum hidroksitC)
CaO – Kalsiyum oksitD)

Yukarıdaki güvenlik uyarı işaretlerinin
anlamları aşağıdakilerden hangisinde
sırasıyla, birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

16.

Tahriş edici maddeler-Yakıcı
maddeler-Aşındırıcı maddeler

A)

Zehirli maddeler-Tahriş edici
maddeler-Aşındırıcı maddeler

B)

Tahriş edici maddeler-Yanıcı
maddeler-Çevreye zararlı maddeler

C)

Aşındırıcı maddeler-Tahriş edici
maddeler-Yanıcı maddeler

D)

I. Na
II. N2O5

III. NO2
IV. He

Yukarıdaki türlerden hangileri elementtir?

17.

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

Aşağıdakilerden hangisi toprak alkali metal
grubundadır?

18.

A)

B)

C)

D)

elementinin nötron sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

11A)
12B)
15C)
23D)

Aşağıdaki elementlerden hangisi ametaldir?20.

8OA)

2HeB)

5BC)

13AlD)
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SEÇMELİ KİMYA 1 B
12Mg element atomlarının elektron dağılımı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

A)

B)

C)

D)

Atom numarası 20 olan element ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

2.

Elektron dağılımı ns2np1 ile sonlanır.A)
6. periyotta yer alır.B)
D bloku elementidir.C)
Toprak alkali metalidir.D)

Aşağıdaki oksit bileşiklerinin hangisi
amfoter özellik gösterir?

3.

CaOA)
Na2OB)
Al2O3C)
MgOD)

Frekansı 1,5.1015 Hz olan ışımanın dalga boyu
kaç nm’dir? (c=3.108 m/s)

4.

20A)
50B)
150C)
200D)

29Cu+2 iyonunun elektron dağılımı
aşağıdakilerden hangisidir? (10Ne, 18Ar, 36Kr)

5.

A)

B)

C)

D)

19K ve 37Rb atomları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

6.

K atomu metal iken Rb atomu yarı metaldir.A)
K, 1A grubu elementi iken; Rb, 2A grubu
elementidir.

B)

Rb’un metalik aktifliği(metalik özelliği) K’dan
daha fazladır.

C)

K’un atom yarıçapı Rb’un atom yarıçapından
büyüktür.

D)

2He, 3Li, 5B, 9F elementlerinin iyonlaşma
enerjileriyle (İE) ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

7.

A)

B)

C)

D)

 Elektronun atom içindeki yeri ne kadar
belirlenirse hızı o kadar belirsizleşir.

 Bir taneciğin aynı anda konumu ve
momentumu büyük duyarlılıkla ölçülemez.

Yukarıdaki düşünceleri aşağıdaki bilim
insanlarından hangisi önermiştir?

8.

De BroglieA)
Werner HeisenbergB)
Clinton DavissonC)
Lester GermerD)

Elektron sayıları ve elektron dizilişleri aynı
olan farklı atom ya da iyonlara ne ad verilir?

9.

İzoelektronik atomA)
İzotop atomB)
İzobarik atomC)
İzokorik atomD)
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B

Yukarıdaki yanma tepkimesinde X, Y, Z ve Q
katsayıları ne olmalıdır?

X Y Z Q

10.

1   3         2           5/2A)
1   3         2        3B)
1  3/2         2           5/2C)
2   1         3        2D)

 tepkimesine
göre 12,25 gram  KClO3’ın ısıtılmasından kaç
gram KCl elde eldilir? (K:39,0 g/mol; Cl:35,5
g/mol; O:16,0 g/mol)

11.

7,45A)
12,25B)
16,30C)
20,28D)

I. Gazlar birbirlerine oldukça uzakta bulunan,
her yöne doğru sürekli hareket eden
taneciklerden oluşur.

II. Gaz taneciklerinin kendi hacimleri, kap hacmi
yanında ihmal edilebilir.

III. Gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri
sıcaklıkla ters orantılıdır.

Gazların Kinetik Teorisi ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

12.

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

3 mol H2SO4 bileşiği kaç tane molekül içerir?
(N=6,02x1023)

13.

3,01x1023A)
6,02x1023B)
1,20x1024C)
1,81x1024D)

Karbondioksidin faz diyagramı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

14.

D noktasında madde gaz halindedir.A)
B noktasında madde katı – sıvı
dengesindedir.

B)

C noktasında madde; katı, sıvı ve gaz fazın
dengede olduğu sıcaklıktadır.

C)

A noktasında madde sıvı haldedir.D)

CH3COOH bileşiğinin basit formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

C2H3O2A)
CH2OB)
CH4O2C)
CH3O2D)

Kapalı kaplardaki gaz basıncının
ölçülmesinde kullanılan düzeneğe ne ad
verilir?

16.

KondüktometreA)
SpektrofotometreB)
ManometreC)
BarometreD)

İdeal gazlarla ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

17.

0 °C sıcaklık ve 1 atm basınçta ideal gazlar
24,5 L’lik hacim kaplar.

A)

Aynı miktardaki ideal gazın sıcaklığı
azaldığında hacmi de azalır.

B)

Sabit hacimdeki gazın basıncı, sıcaklıkta
ters orantılı olarak değişir.

C)

Aynı sıcaklıktaki ideal gazın basıncı
arttırılırsa, hacmi de artar.

D)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-B

28 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Aynı koşullarda bulunan He ve SO2 gazları 5 cm
uzunluğundaki cam borunun iki ucundan aynı
anda gönderiliyor. (He:4 g/mol; SO2:64 g/mol)

Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

18.

He’un difüzlenme hızı, SO2’in difüzlenme
hızından 2 kat fazladır.

A)

He’un difüzlenme hızı, SO2’in difüzlenme
hızından 1,5 kat fazladır.

B)

SO2’in’in difüzlenme hızı, He’un difüzlenme
hızından fazladır.

C)

Bu iki gaz; cam boruda He’un gönderildiği
taraftan 4.cm’de karşılaşır.

D)

Buharı ile denge bulunan saf su ve üzerinde
çözünmeyen  O2 gazı 20 °C’de bir kapta
bulunmaktadır. Kaptaki toplam basınç 1 atm
ise  O2 gazının kısmi basıncı kaç atm’dir?
(Suyun 20 °C’deki buhar basıncı 17,5 mmHg,
gazın sudaki çözünürlüğünü ihmal ediniz.)

19.

0,98A)
1,96B)
16,5C)
17,5D)

1 atm basınç altında, 4,6 g NO2 gazı 27 °C
sıcaklıkta ise kaç L’lik hacim kaplar? (N:14
g/mol; O:16 g/mol; R:0,082 L atm/mol K)

20.

1,23A)
2,46B)
4,92C)
9,84D)
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SEÇMELİ EKONOMİ 1 B
Ekonomi alanında, belirlenmiş hedeflere
ulaşmak için ekonomik yapıyı, düzeni ve
ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlerin
bütününe ne ad verilir?

1.

Teorik ekonomiA)
İktisat teorisiB)
Ekonomi politikasıC)
Kalkınma politikasıD)

Aşağıdakilerden hangisi, 1927 yılında sanayi
kuruluşlarını teşvik ve korumak amacıyla
çıkarılan kanunlardan biridir?

2.

Umumi Hıfzıssıhha KanunuA)
Teşvik-i Sanayi KanunuB)
Maadin NizamnamesiC)
MecelleD)

Toprak sahibinin elde ettiği gelire ne ad
verilir?

3.

RantA)
FaizB)
KârC)
SermayeD)

Aþaðýdakilerden hangisi ekonomi biliminin
klasik sýnýflandýrýlmasý içinde yer almaz?

4.

BölüþümA)
ÜretimB)
Faktör piyasasıC)
TüketimD)

Aşağıdakilerden hangisi, yönlendirici
vasıtalara bir örnek değildir?

5.

Nüfus planlamasıA)
İhracatı destekleme önlemleriB)
KamulaştırmaC)
Yatırımları destekleme önlemleriD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi
politikasının başlıca hedeflerinden biri
değildir?

6.

Hakça gelir dağılımıA)
Ekonomik dengeB)
Tam istihdamC)
Nitelik belirleyen vasıtalarD)

Aşağıdakilerden hangisi, İktisat Kongresinde
alınan önemli kararlardan biri değildir?

7.

Koruyucu gümrük vergileri ile sanayinin
korunması

A)

Havacılık çalışmaları ile ilgili bir kurumun
kurulması

B)

Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet
bankasının kurulması

C)

Günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesiD)

İhtiyaçların dört yasasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

İhtiyaçlar objektiftir.A)
Fizyolojik ihtiyaçların kapsamları sınırlıdır.B)
İhtiyaçlar değişmektedir.C)
İhtiyaçlar birbirine rakiptir.D)

İnsanların bir mala verdikleri önemin
derecesine ne ad verilir?

9.

DeğerA)
FaydaB)
İhtiyaçC)
İstekD)

Aþaðýdakilerden hangisi ekonomik ihtiyaç
değildir?

10.

Giyinme ihtiyacıA)
Televizyon ihtiyacıB)
Konut ihtiyacıC)
Hava ihtiyacıD)

Bir vasıtanın mal olabilmesi için gerekli olan
özellik aþaðýdakilerden hangisidir?

11.

Herhangi bir ödeme yapılmadan sahip
olunması

A)

Ýnsanlarýn elde etmek için çaba göstermeleri
gerekmemesi

B)

Üretiminin mümkün olması ve saðlanmasý
için çaba harcanması

C)

Zaman içinde doğada tükenmesiD)

Bir malın tüketiminin sürekli artırılması
sonucu ondan sağlanan faydanın azalması
durumunu bilimsel olarak ilk açıklayan
ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

12.

GossenA)
GeorgeB)
AristoC)
RicardoD)

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar arasında
rekabet ve ikame imkânlarının tüketicilere
sağladığı faydalardan biridir?

13.

Kalkınma hızını yükseltir.A)
Gelir dağılımını iyileştirir.B)
Bireylerin gelirlerini yükseltir.C)
Aynı ihtiyaca cevap veren malların fiyatları
arasında orantılı bir denge sağlar.

D)
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B
Elde etmek için hiçbir ekonomik faaliyette
bulunulmayan ve miktarı ihtiyaçtan çok fazla
olan mallara ne ad verilir?

14.

Zorunlu malA)
Ekonomik malB)
Lüks malC)
Serbest malD)

Aþaðýdakilerden hangisi kuruluþ yeri
seçiminde göz önünde bulundurulan
faktörlerden biri deðildir?

15.

Kullanılan üretim teknolojisinin güncel
olması

A)

Hammadde kaynaklarýna yakýn olmasıB)
Su kaynaklarýna yakýn olmasıC)
Enerji kaynaklarýna yakýn olmasıD)

Aþaðýdakilerden hangisi, kýt malların
faydasını artırarak üretimde bulunmanın
yollarından biri deðildir?

16.

Þekil faydasý yaratan üretim faaliyetleriA)
İklim faydası yaratan üretim faaliyetleriB)
Zaman faydasý meydana getiren üretim
faaliyetleri

C)

Mekân faydasý yaratan üretim faaliyetleriD)

Aşağıdakilerden hangisi hem elektrik hem de
sulama amaçlı GAP projelerinden biri
değildir?

17.

Aşağı Fırat ProjesiA)
Gaziantep ProjesiB)
Dicle-Kralkızı ProjesiC)
Adıyaman-Kahta ProjesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki termik
santrallerden biridir?

18.

HazarA)
KebanB)
TunçbilekC)
HirfanlıD)

Aşağıdakilerden hangisi ikinci enerji
kaynaklarından biri değildir?

19.

BiogazA)
Rüzgâr enerjisiB)
Kok kömürüC)
Şehir gazıD)

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

20.

Batı KaradenizA)
Doğu AnadoluB)
Güneydoğu AnadoluC)
Batı AnadoluD)
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SEÇMELİ EKONOMİ 2 B
Nüfus ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi
yanlýþtýr?

1.

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

A)

Nüfusun yapýsýný cinsiyet, yaþ, meslek
grupları belirtir.

B)

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

C)

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

D)

Aşağıdakilerden hangisi, verimliliğe etki
eden objektif etkenlerden biridir?

2.

İşletmede kullanılan tekniğin yenilenmesiA)
İşletmenin kullanılan hammadde
kaynaklarına yakın olması

B)

İşçilerin, işyerine rahat bir şekilde götürülüp
getirilmesi

C)

İşletme organizasyonunun yapılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi sübjektif emeğe bir
örnektir?

3.

Taş kırmakA)
Kitap okumakB)
Kumaş dokumakC)
Tarladan ürün toplamakD)

Aşağıdakilerden hangisi, emek sınıflaması
içinde yer almaz?

4.

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

Aşağıdakilerden hangisi, hızlı nüfus artışının
olumsuz yönlerinden biri değildir?

5.

Çevre kirliliğine neden olmasıA)
Bireylerin eğitim ve konut sorunlarının
olması

B)

İç ve dış göçlerin artmasıC)
Ücretlerin artmasına neden olmasıD)

Aþaðýdakilerden hangisi öz sermaye
içerisinde yer almaz?

6.

Kuruluşun çalýþanlarýna olan borçlarıA)
Faaliyetlerin devamı süresinde kuruluþ
sahipleri tarafından getirilen para

B)

Kuruluþ aşamasında kuruluþ sahipleri
tarafından getirilen para

C)

Kâr üzerinden alınan yedek akçeD)

Aþaðýdakilerden hangisi sermayenin
oluþmasýndaki subjektif faktörlerden biridir?

7.

Vergi oranlarýnýn artmasýA)
Ýnsanlarýn sahip olduklarý servetin
gelecekteki deðeri

B)

Gelecekte olabilecek istenmeyen durumlara
karþý bir yedek gelir oluþturma isteði

C)

Gelir düzeyiD)

Ekonomik açıdan sermayenin tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Kuruluşun, faiz karşılığında bankalardan
aldığı kredi ile yine faiz karşılığında tahvil
satarak sağladığı borç kapitalidir.

A)

Önceden üretilmiş olan, üretimde kullanılan
üretim faktörlerinin bileşimidir.

B)

Kuruluşun, mevcut alacakları toplamı ile
borçları arasındaki farktır.

C)

Bir kuruluşun aktifindeki dönen varlıklarla
duran varlıkların toplamıdır.

D)

Orta vadeli borçların süresiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

1 - 3 ay vadelidir.A)
3 - 6 ay vadelidir.B)
6 - 9 ay vadelidir.C)
1 - 2 yıl vadelidir.D)

Bir evin yıllık geliri 2.000 Türk Lirası'dır. Faiz
oranının %50 olduğu bir dönemde bu evin bir
yıllık sermaye değeri kaç bin Türk Lirası
olur?

10.

1A)
2B)
4C)
6D)
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B
Aşağıdakilerden hangisi, İktisadi Devlet
kuruluşlarından biri değildir?

11.

Türkiye Denizcilik KurumuA)
TelekomB)
Makine ve Kimya Endüstrisi KurumuC)
Türkiye Kömür İşletmeleri KurumuD)

Sigortacılık dışında her türlü ticari işlerle
uğraşmak üzere kurulan, ortakların
sorumluluğunun koydukları sermaye ile
sınırlı olduğu şirket türü aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Limited şirketA)
Kollektif şirketB)
Komandit şirketC)
Adi komandit şirketD)

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

13.

Kamu İktisadi KuruluşlarıA)
İktisadi Devlet TeşekkülleriB)
Bağlı OrtaklıklarC)
KartelD)

Giriþimci (Müteþebbis) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Üretim faktörlerinden yararlanarak mal ve
hizmet üreten kiþidir.

A)

Kâr amacýyla giriþimi baþlatan kiþidir.B)
Giriþim faaliyetlerinden doðan riskleri
üstlenen kiþidir.

C)

Üretim faktörlerinden yararlanarak mal ve
hizmet üreten ve satan ekonomik bir
ünitedir.

D)

Aþaðýdakilerden hangisi giriþimcinin
ekonomik iþlevlerinden biridir?

15.

Üretim faktörleri için gerekli olan sermayenin
nereden saðlanacaðýný planlamak

A)

Kuruluþ yerini seçmekB)
Üretim faktörlerini nasýl saðlayacaðýný
belirlemek

C)

Üretime katýlan faktörlerin payýný daðýtmakD)

Aşağıdaki kalemlerden hangisi milli gelir
hesaplanýþýnda negatif deðer alýr?

16.

SübvansiyonlarA)
Vasýtalý (dolaylý) vergilerB)
HizmetlerC)
SanayiD)

Aşağıdakilerden hangisi gelir olarak kabul
edilmez?

17.

MirasA)
KârB)
ÜcretC)
RantD)

Servet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

18.

Kişinin aktifi ile pasifi arasındaki farkı
gösterir.

A)

Statiktir.B)
Belirli bir anda kişinin hukuken tasarruf
edebildiği değerlerin bütününü gösterir.

C)

Dinamiktir.D)

Gayri Safi Milli Hasıla-Amortismanlar eşitliği
aşağıdakilerden hangisini verir?

19.

SübvansiyonlarıA)
Milli HasılayıB)
Safi Milli HasılayıC)
Gayri Safi Yurt İçi HasılayıD)

Bir işçinin çalışmasına karşılık aldığı para
miktarına ne ad verilir?

20.

Sosyal ücretA)
Nominal ücretB)
Gerçek ücretC)
Reel ücretD)
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ALMANCA 8 B
Wenn ich eine Erfinderin -------, ------- ich eine
neue Lernmaschine erfinden.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

weil / wennA)
wäre / würdeB)
werde / werdenC)
wurde / wirstD)

Katarina  möchte Architektin -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

würdestA)
würdenB)
wirstC)
werdenD)

Es ist Zeit, ------- wir unsere Hausaufgaben
machen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

dannA)
dassB)
dennC)
damitD)

Wir arbeiten ------- einer Firma.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

abA)
ausB)
beiC)
zuD)

Die Schüler gehen ------- in die Grundschule.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

vom Abitur bis zur Universität.A)
von der ersten bis zur vierten KlasseB)
von der fünften bis zur neunten KlasseC)
vom Gymnasium auf die Gesamtschule.D)

Wir machen eine Woche Urlaub und sie -------
wie ein Tag.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

habenA)
stehenB)
kommenC)
vergehenD)

Er kann bei einer Ölgesellschaft arbeiten.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Schreibst du eine Reportage über diesen
Beruf?

A)

Arbeitest du an der Universität?B)
Wann gehst du an die Universität?C)
Wo kann ein Geologe arbeiten? D)

Wie lautet das Singular von "Die
Katastrophen"?

"Die Katastrophen" sözcüğünün tekil hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Die KatastropheA)
Der KatastropheB)
Die KatastrophenC)
Das KatastrophenD)
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B
------- nannte man es Zweirad, ------- wird es
Fahrrad genannt.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

9.

Nie / wieA)
Immer / nurB)
Jetzt / etwasC)
Früher / heuteD)

Das Velotaxi fährt ------- Hamburg ------- in der
Innenstadt.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

10.

in / meistensA)
auf / auchB)
zu / somitC)
mit / unterD)

Viel / Lärm / und / gibt / Städten / es / Abgase /
grossen / in

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

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

11.

Viel Lärm und Abgase in grossen Städten
gibt es.

A)

Abgase in grossen Städten gibt es viel Lärm
und.

B)

In grossen Städten gibt es viel Lärm und
Abgase.

C)

Gibt es Lärm in grossen Städten und
Abgase viel. 

D)

Was bedeutet das Wort "belastend" auf
Türkisch?

"belastend" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

sakinleştiriciA)
yorucuB)
heyecanlıC)
sıkıcıD)

In der Zukunft könnte es Computer geben, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

der Menschheit zur Verfügung gestellt hatA)
dass der Hochradfahrer beim Fahren
empfindet

B)

die weniger als 1 Kilo wiegenC)
das ist etwas besser als das FernsehenD)

Ich glaube, es gibt ------- an vielen Computern.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

einen weltweiten BedarfA)
die technische EntwicklungB)
kann man machenC)
sagte der ExperteD)

Nein, ich war noch nie in Ankara.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Warst du schon mal in Ankara?A)
Wo liegt die Stadt Ankara?B)
Wer fährt nach Ankara?C)
Wie komme ich nach Ankara?D)

Der Rhein ist ------- Fluss von Deutschland.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

am langtenA)
längerB)
der längsteC)
der langemD)
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Ein Gedicht vortragen bedeutet, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

17.

daß man das Gedicht ohne Buch präsentiertA)
daß man ein Plakat kaufen kannB)
daß das Märchen aus alter Zeit kommt C)
daß man das Gedicht singtD)

Er ist ein berühmter deutscher Dichter.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Welche deutschen Mythen kennst du?A)
Woher kennt ihr Zehra Erdem?B)
Wer ist Heinrich Heine?C)
Was ist die Loreley?D)

Ein Plakat ist ein Hinweis für die Besucher.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Gibt es noch andere Plakate?A)
Was ist ein Plakat?B)
Bastelst du ein Plakat?C)
Wem gehört das Plakat?D)

------- hat man den schönsten Blick auf das
Rheintal.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

Über die GeschichteA)
In den MythenB)
Zu den FelsenC)
Von der HotelterrasseD)
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İNGİLİZCE 8 B
Don’t call me after school. I ------- for tomorrow’s
exam.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

studiedA)
will be studyingB)
will have studiedC)
studyD)

If you heat ice, it -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

freezesA)
goesB)
meltsC)
poursD)

The walls ------- by the painters now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

were paintedA)
are paintedB)
will be paintedC)
are being paintedD)

My homework ------- by the teacher.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

4.

has checkedA)
checksB)
is checkingC)
is checkedD)

İstanbul ------- by Fatih Sultan Mehmet in 1453.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

was conqueredA)
will be conqueredB)
conquersC)
is conqueredD)

If it didn’t rain, Jane  ------- go for a walk.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

might haveA)
wouldB)
mustC)
willD)

He will be successful ------- he studies regularly.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

untilA)
as long asB)
whereC)
in order toD)

I am afraid but I ------- to your party as I promised.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

am comingA)
am not comingB)
won’t have comeC)
comingD)
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If Halide ------- her dog, she will stop crying.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

will findA)
findsB)
foundC)
findD)

Taner can’t play with his I-pad ------- he finishes
his homework.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

untilA)
becauseB)
atC)
toD)

If they hadn’t been on holiday, they ------- to our
birthday party.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

would comeA)
comeB)
would have come C)
will comeD)

I listened to the radio ------- the speaker told very
important news.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

so thatA)
as soon asB)
whereverC)
becauseD)

Jennifer will be ------- to Italy this time next week.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

goA)
was goingB)
goneC)
goingD)

Don’t get angry if someone ------- at you.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

will shoutA)
shoutedB)
shoutsC)
is shoutingD)

My motorbike ------- yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

was stolenA)
stoleB)
were stolenC)
will be stolenD)
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I found my umbrella ------- I had left it.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

whyA)
toB)
whereC)
soD)

They ------- their work by tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

finishA)
finishingB)
finishedC)
will have finished D)

------- Ali heard the news, he began to cry.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

So thatA)
As soon asB)
ToC)
WhileD)

The letters will ------- next week.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

be postedA)
postingB)
postedC)
postD)

By 2030 my parents ------- married for 60 years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

will have beenA)
areB)
wereC)
will beD)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0101-B

39 İzleyen sayfaya geçiniz.



FRANSIZCA 8 B
Quand on va au restaurant, on ne doit pas -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

parler trop fortA)
manger beaucoupB)
commander un repasC)
payer l’additionD)

Marie pleure beaucoup. C’est une femme -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

sensibleA)
tranquilleB)
intelligenteC)
heureuseD)

Maude et Pierre se marient. Je leur dis «Je vous
souhaite -------».

Choisissez l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

une joyeuse fête A)
une bonne annéeB)
beaucoup de bonheurC)
beaucoup de fêtes D)

La cliente : -------
Le serveur : Tout de suite, Madame.

Choisissez la réplique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

Monsieur, l'addition s'il vous plaît!A)
Vous voulez commander quelque chose?B)
Chacun paie sa part?C)
C'est trop pour moi!D)

Ils déménagent à la campagne: ils vont y -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

décrireA)
écrireB)
vivreC)
acheterD)

«Je veux m’occuper de moi.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Bir şeylerle meşgul olmak istiyorum.A)
İnsana kendisine bakmalıdır. B)
Seninle ilgileneceğim artık.C)
Kendime vakit ayırmak istiyorum.D)

te     /     tôt     /     devrais     /     tu     /     coucher
 I             II                 III               IV               V

Mettez dans le bon ordre.

Yukarıdaki kelimelerin kurallı ve anlamlı bir
bütün oluşturan dizilişi aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

IV, I, V, III, IIA)
IV, III, I, V, IIB)
V, II, I, III, IVC)
V, II, IV, I, IIID)

Marie et Selda aiment les langues étrangères:
------- parle une langue différente.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

chacuneA)
chacunB)
ellesC)
jeD)
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B
Nous ------- des vacances le mois prochain.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

avons faitA)
faisionsB)
faisonsC)
feronsD)

Demain, Aurélie et Anna ------- une voiture.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

achètentA)
ont achetéB)
achèterontC)
acheterD)

I. Je vais trier mes vêtements. 
II. J’apprécie la vie. 
III. Ils débordent du placard. 
IV. Je donnerai ceux que je ne mets plus. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

11.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

------- homme s’appelle Ludovic.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

CeA)
CesB)
CetteC)
CetD)

-  Tu veux de l’eau?  
-  Non, je ne/n’------- veux pas.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

leA)
yB)
laC)
enD)

Nous donnons des conseils ------- la fille.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

deA)
enB)
àC)
luiD)

Si tu as faim, ------- au restaurant.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

danseA)
vaB)
trouveC)
prendsD)

A : Demain matin, je vais partir au Japon.
B : -------!
A : Merci.

Choisissez l'éxpression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

Bonne nuitA)
Bon appétitB)
Bonne anniversaireC)
Bon voyageD)
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B
Léa et Alice sont les enfants de Pierre. Elles sont
-------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

frèresA)
cousinsB)
sœurs C)
cousinesD)

Connaissez-vous ce musicien ------- est
allemand?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

quiA)
quelB)
oùC)
doncD)

Avant de manger, n’oublie pas de/d’ -------.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

te coucherA)
te laver mainsB)
sauterC)
oublierD)

- Qu'est-ce que vous préférez? Le cinéma -------
le théâtre?

- Le théâtre, bien sûr.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

etA)
ouB)
niC)
avecD)
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SEÇMELİ ALMANCA 6 B
Stell dir vor, du wärst heute in Marmaris?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1.

Ich hatte keine Zeit, das Auto zu waschen.A)
Das wäre ja super. Ich würde immer
schwimmen!

B)

Es tut mir leid. Ich kann nur Deutsch
sprechen.

C)

Verzeihung. Kennen wir uns?D)

------- ich jetzt auf einer Insel wäre, würde ich
jeden Tag schwimmen gehen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

AusA)
WennB)
MitC)
AnD)

Wir ------- jetzt sehr gerne in Barcelona!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

wärenA)
wäreB)
wärstC)
warenD)

Martin ist ------- alles in der Prüfung wäre gut
gelaufen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

der MeinungA)
die FrageB)
das DenkenC)
die VorstellungD)

Was bedeutet  das Wort “Sözüm ona” auf
Deutsch?

“Sözüm ona” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

EigentlichA)
AngeblichB)
WesentlichC)
SonderlichD)

Ich hätte sehr gern  ------- rote Hose.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

einerA)
einB)
einenC)
eineD)

Wenn wir jetzt Zeit -------, ------- wir einen Ausflug
mit dem Auto machen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak 
tamamlar?

7.

hattest / wirstA)
hättet / würdestB)
hätten / würdenC)
haben / wirdD)

Was bedeutet das Wort "Die Schlucht" auf
Türkisch?

"Die Schlucht" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

KayaA)
YazarB)
İzC)
UçurumD)
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B
Sie muss sich beeilen, wenn sie den Bus -------
erreichen will.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

durchgehendA)
privatB)
glücklicherweiseC)
rechzeitig D)

Weil er noch arbeiten muß!

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Warum hat dein Freund keine Zeit?A)
Seit wann lebst du hier?B)
Wer kommt heute zur Versammlung?C)
Bist du immer erfolgreich?D)

Was bedeutet  das Wort “Ciddiyet” auf
Deutsch?

“Ciddiyet” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Der ErnstA)
Der ErfolgB)
Die SorgeC)
Das GlückD)

Sie sagen, -------. 

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

12.

der Lehrer sei krankA)
wir hätten morgen keine SchuleB)
wird die Prüfung bestehenC)
der Arzt arbeite privatD)

Dieser Film ist von einem berühmten -------
gedreht worden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

KindA)
SchriftstellerB)
RegisseurC)
NachbarD)

-------, der aus Holland kommt, soll einen guten
Geschmack haben.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

Die NudelnA)
Das BrotB)
Die KartoffelnC)
Der KäseD)

Die Gäste kommen aus Italien. Sie wohnen bei
uns.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Die Gäste, die aus Italien kommen, wohnen
bei uns.

A)

Die Gäste, der aus Italien kommt, wohnt bei
uns.

B)

Die Gäste, der bei uns wohnt, ist  Italiener.C)
Die Gäste, die in Italien wohnen, kommen
zu uns.

D)

Das Kind, dessen Geburtstag wir gefeiert haben,
-------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

bin bald achtzigA)
wurde acht Jahre altB)
studierten in DeutschlandC)
arbeiten bei SiemensD)
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B
Ich habe gehört, -------, der aus Frankreich
kommt, besonders schmeckt.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

diese NudelnA)
dass der WeinB)
das ist SauerkrautC)
als ich Brot kaufen wollteD)

Der Chef, ------- Arbeiter sehr viel arbeiten,   ist
immer nervös.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

derenA)
denenB)
dessenC)
dieserD)

Bana hediye ettiğin dolmakalemi çok beğendim.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Der Füller, den ich in der Schule gefunden
habe, ist teuer.

A)

Das Geschenk, das für mich sein soll, kann
ein Füller sein.

B)

Die Geschenke hätten für dich sein können.C)
Der Füller, den du mir geschenkt hast, hat
mir sehr gut gefallen.

D)

Der Mann, der aus der Türkei kommt, -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

20.

arbeitet in der BankA)
ist jungB)
haben sich sehr gefreutC)
spricht sehr gut DeutschD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 6 B
Nil is a good musician ------- likes her job.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

whichA)
whoB)
whoseC)
whenD)

Our favourite team played ------- well and won the
match last night.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

tooA)
veryB)
toC)
noD)

Peter ------- in the same house for 20 years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

has been livingA)
is livingB)
livesC)
will liveD)

Sheila will be ------- after 3.30 p.m. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

ranA)
runB)
has runC)
runningD)

Those are the boys ------- mother is my school
friend.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

whereA)
whoB)
whoseC)
whichD)

Mary: ------- you repeat the sentence, please?
Teacher: Of course.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

6.

MayA)
CouldB)
AreC)
WereD)

If I ------- the answer to your question, I would say
you.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

knowA)
knewB)
knownC)
will knowD)

I ------- dinner with my old friends this time
tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

haveA)
will be havingB)
am having C)
hadD)
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B
My daughters are doing a project about animals
-------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

upstairsA)
inB)
toC)
ofD)

I don’t like the films ------- have sad endings.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

whoseA)
whatB)
whoC)
whichD)

Ann drew ------- an excellent picture that
everybody liked it very much.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

suchA)
tooB)
atC)
everyD)

If we ------- to the airport earlier, we wouldn’t have
missed the plane.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

would goA)
wentB)
had goneC)
goD)

I will be having dinner with my old friends -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

for a long timeA)
yesterdayB)
this time tomorrowC)
since last yearD)

They ------- their homework at the present. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

are doingA)
will doB)
doC)
didD)

Yonca is a lazy student. She ------- does her
homework on time. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

usuallyA)
oftenB)
neverC)
alwaysD)

If you heat snow, it -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

is meltingA)
meltB)
meltedC)
meltsD)
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B
The hotel ------- we stayed was quite comfortable.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

whoA)
whoseB)
thatC)
whereD)

Kate will call me ------- she arrives there.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

becauseA)
althoughB)
toC)
as soon asD)

Sally didn’t go out last night ------- she was ill.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

beforeA)
whichB)
becauseC)
althoughD)

If you ------- harder, you will pass the class.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

studyA)
studiedB)
studiesC)
will studyD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 6 B
Ma sœur ne travaille pas. Elle préfère élever
------- .

Choisissez l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

son mariA)
ses enfantsB)
ses parentsC)
sa mèreD)

------- partis avant la 18 heures. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

AieA)
SoisB)
AyezC)
SoyezD)

A ------- on achète des médicaments.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

la pharmacieA)
la facultéB)
l’écoleC)
l’étudeD)

Ma sœur a une fille. C’est ma -------

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

nièceA)
neveuB)
gendreC)
cousineD)

Une famille turque ------- en moyenne de quatre
ou cinq personnes.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

se composeA)
se passeB)
se marieC)
dépendD)

Il étudie -------  médecine.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

auA)
àB)
enC)
à laD)

«Le loyer a été payé.» 

Choisissez la forme active de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin etken hali
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Il a payé le loyer.A)
Il va payer le loyer.B)
Il payera le loyer.C)
Il paie le loyer. D)

«Cet éditeur a imprimé ces livres.» 

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Ces livres sont imprimés par cet éditeur.A)
Ces livres seront imprimés par cet éditeur.B)
Ces livres vont être imprimés par cet
éditeur. 

C)

Ces livres ont été imprimés par cet éditeur.D)
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B
Pour devenir avocat, il faut aller à la Faculté
-------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

des SciencesA)
des LettresB)
de DroitC)
de MédecineD)

Monsieur Dupond : Tu comptes rentrer à quelle 
heure?

Marie : -------
Monsieur Dupond : Non, Dis-mois une heure 

précise.
Marie : Bon! A minuit alors.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

Je ferai mes devoirsA)
À 23 heuresB)
Bien sûr. OuiC)
Ça dépendD)

Marie n’a pas réussi le Baccalauréat. Elle va
------- au lycée. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

gagnerA)
autantB)
partC)
encoreD)

Elle va au collège. Elle est -------

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

lycéenneA)
collégienneB)
bachelièreC)
médecinD)

Ma cousine se marie  ------- son meilleur ami.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

parA)
avecB)
deC)
enD)

Allez Jean, lève- ------- s’il te plaît. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

tuA)
teB)
vousC)
toiD)

«Travaillons ensemble.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Birlikte çalışın.A)
Birlik için çalışın.B)
Birlikte çalışalım.C)
Birlik için çalışalım.D)
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B
Demain, une lettre ------- par Paul.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

a écritA)
a été écriteB)
sera écriteC)
écriraD)

Ma fille est mariée. Elle s’appelle Maude et mon
------- s’appelle Paul. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

garçonA)
gendreB)
filsC)
frèreD)

J’ai 4 ans. Je vais -------

Choisissez l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

à l’universitéA)
à l’école maternelleB)
au collègeC)
au lycéeD)

I. Elle travaille beaucoup.
II. Mais elle s’amuse aussi beaucoup.
III. Aie lu les livres.
IV. Elle aime la vie.  

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

19.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

La semaine dernière, le match  ------- annulé.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

a étéA)
estB)
va êtreC)
seraD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 3 (SEÇMELİ) B
Hastalığı ortadan kaldırmak veya ağrıları
dindirmek amacıyla doktor tarafından yapılan
her tür tıbbi girişime ne ad verilir?

1.

TedaviA)
SağlıkB)
ŞifaC)
TıpD)

Mekke’de haksızlıkları önlemek için kurulan
sivil toplum örgütü aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Haklar TopluluğuA)
Erdemliler TopluluğuB)
Faziletliler TopluluğuC)
Koruma TopluluğuD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dedesinin adı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

AbdulrahmanA)
AbdülmuttalibB)
AbdülrahimC)
AbdullahD)

I. Sevgi
II. İnanç
III. Öfke

Yukarıdakilerden hangileri insanın manevi
varlığını oluşturur?

4.

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

İnsanın duygu, düşünce, ahlak ve
davranışlarından ölçülü, düzgün ve orta halli
olması, tutum ve davranışlarında aşırılığa
gitmemesine ne ad verilir?

5.

DengeA)
CömertlikB)
MünafıklıkC)
SadakaD)

Tıp ile ilgili ayet ve hadislerin bütününü ifade
etmek için kullanılan terime ne ad verilir?

6.

Hılfu'l-FudulA)
Tıbb-ı NebevîB)
İsrâC)
Mescid-i NebiD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

KudüsA)
Medine B)
MekkeC)
ŞamD)

Aşağıdakilerden hangisi zamanı ve şekli belli
olan ibadetlerden biri değildir?

8.

NamazA)
HacB)
OruçC)
SadakaD)

"İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların
kıymetini bilmez. Bunlar ------- ve boş vakittir."

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yukarıdaki
hadisinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

TemizlikA)
TedaviB)
SağlıkC)
İmanD)

Hastalanan bir kimse ------- diyerek Allah'tan
(c.c.) kendisine şifa vermesini istemelidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
yeriaşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

Eş ŞâdA)
Eş ŞafiB)
Ey SâdC)
Ya ŞafiD)
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B
İnançtaki dengesizliklerin başında gelen
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

11.

İsrafA)
KibirB)
ŞirkC)
AmelD)

Hendek Savaşı kaç yılında yapılmıştır?12.

624A)
625B)
626C)
627D)

Bir malı aşırı derecede biriktirme ve
korumaya ne ad verilir?

13.

İktisat etmekA)
CimrilikB)
İsrafC)
BonkörlükD)

Evrendeki düzen ve denge, İslam'ın üzerinde
önemle durduğu ------- inancına işarettir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

TevhitA)
GıptaB)
NebeviC)
ŞirkD)

Müslümanların ilk zaferi aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Taif SavaşıA)
Bedir SavaşıB)
Medine SavaşıC)
Hendek SavaşıD)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğduğu yıllarda
Arap Yarımadası'ndaki en yaygın inanç
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

HinduizmA)
HristiyanlıkB)
PutperestlikC)
YahudilikD)

Kuran-ı Kerim’de geçen müşrik
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

17.

Puta tapanlarA)
Mekke’de yaşayanlarB)
Allah’a inananlarC)
Yahudi ve HristiyanlarD)

“Birbirinizi ölçüsüz bir şekilde methetmeyin. Zira
bu durum methedileni öldürmek gibidir.”

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yukarıdaki
hadisinde vurgulamak istediği
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

İbadette dengeli olmakA)
Harcamalarda dengeli olmakB)
Davranışlarda dengeli olmakC)
İnançta dengeli olmakD)

I. Hastalıkları önlemek
II. Mevcut hastalıkları teşhis ve tedavi etmek
III. Genel sağlığı korumak

Yukarıdakilerden hangileri tıp biliminin temel
amaçlarındandır?

19.

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

“Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı
hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere
girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı
bir hastalık varsa oradan da çıkmayınız.”

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yukarıdaki
hadisinde değindiği konu aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

KarantinaA)
TedaviB)
Yoğun bakımC)
TemizlikD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 B
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel
ögelerinden biri değildir?

1.

AlıcıA)
İşlevB)
DönütC)
BağlamD)

Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı

Yukarıdaki dizelerde dil hangi işlevde
kullanılmıştır?

2.

Alıcıyı harekete geçirme işlevindeA)
Kanalı kontrol işlevindeB)
Şiirsel (sanatsal) işlevdeC)
Dil ötesi işlevdeD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş bir
isimdir?

3.

sevinçA)
bahçeB)
denizC)
elmaD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim
kullanılmamıştır?

4.

Bir daha buna cesaret edebilir miydim?A)
Arkadaşım rüyasını yorumlamamı istedi.B)
Pazardan turşuları aldık.C)
Onu görünce büyük bir sevinç duydum.D)

Aşağıdakilerden hangisi düşünceyi
geliştirme yollarından biri değildir?

5.

TanımlamaA)
GözlemlemeB)
Tanık göstermeC)
BenzetmeD)

“Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri”
adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine
aittir?

6.

M. Şevket EsendalA)
Ömer SeyfettinB)
Sait Faik AbasıyanıkC)
Refik Halit KarayD)

Dünya edebiyatında ilk hikâye örneğini
aşağıdaki yazarlardan hangisi yazmıştır?

7.

BoccaccioA)
ÇehovB)
GogolC)
DostoyevskiD)

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olamaz?

8.

Böylece kuşaklar arasında köprü kurarak
yeni kuşakların daha iyiyi, doğruyu, güzeli
bulmalarına yardımcı olur.

A)

Bir diğer deyişle, popüler kültürün egemen
olduğu dönemi yaşıyoruz.

B)

Saygı, sevgi, aile bağlılığı, dürüstlük gibi
insani değerler unutulmaya başlandı.

C)

Gelişen teknoloji ile dünyamızın gerçek
anlamda küreselleştiğini görüyoruz.

D)

Fonetik sanatlardan biri olan -------; duygu,
düşünce, istek ve hayallerin kelimelerle yazılı ya
da sözlü olarak güzel ve etkili bir şekilde anlatma
sanatıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi en uygun biçimde
tamamlar?

9.

hatA)
müzikB)
edebiyatC)
sinemaD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yönelme
durumu eki almıştır?

10.

yoldaA)
geçittenB)
dağınınC)
evlerine D)

“Ahmet aslan gibi güçlüdür.” cümlesinde en
belirgin edebî sanat aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

İstiareA)
Mecazı MürselB)
TeşhisC)
TeşbihD)
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B
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
ünlem işareti (!) konmalıdır?

12.

Uçuyoruz hey, uçuyoruz yaşasınA)
Bu akşam apartman toplantısı varB)
Hiç uçakla yolculuk yaptın mıC)
Evi iyice temizledikD)

Şiir dili ile oluşturulan ses ve söz kalıplarına
------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi en uygun biçimde
tamamlar?

13.

edebî sanatA)
eğretilemeB)
imgeC)
mazmunD)

Aşağıdakilerden hangisi masal türünün
özelliklerinden biri değildir?

14.

Ahlaka dayalı, yararlı, eğitici olarak
düşünülmesi

A)

Hayal mahsulü olmasıB)
Yer, zaman ve kahramanlarının belirsiz
olması

C)

Manzum yazılmasıD)

Ana fikir, fablın ------- bölümünde verilir. Bu bölüm
kimi zaman başta, kimi zaman sondadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi en uygun biçimde
tamamlar?

15.

ÖğütA)
ÇözümB)
DüğümC)
SerimD)

Aşağıdaki şairlerden hangisi Cumhuriyet
Dönemi Türk şiirinde “saf şiir” anlayışının
kurucusu ve en önemli temsilcisidir?

16.

Fazıl Hüsnü DağlarcaA)
Yahya Kemal BeyatlıB)
Orhan VeliC)
Mehmet Âkif ErsoyD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi pekiştirilmiş
sıfattır?

17.

kötülükA)
yuvarlakB)
renkliC)
bembeyaz D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcüğün yazımında bir yanlışlık vardır?

18.

Büyüklerimiz “Sabrın sonu selâmettir.”
derler.

A)

Arkadaşımla bir süre kuşları seyirettik.B)
Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuştu.C)
Bu şehre taşınalı iki yıl oldu.D)

Türk edebiyatında Batılı anlamda fabl türünün
ilk örneği aşağıdakilerden hangisine aittir?

19.

ŞinasiA)
ŞeyhîB)
Tevfik FikretC)
Muallim NaciD)

“Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur
uzakta.” mısrasında en belirgin edebî sanat
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

İstiareA)
MecazımürselB)
TeşhisC)
TeşbihD)
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SEÇMELİ MATEMATİK 2 B
Alanı    m2    olan    daire   şeklindeki   bir
havuzun çevresi kaç m'dir?

1.

A)

B)

C)

D)

 ölçekli bir haritada alanı 1 cm2

olan gölün gerçek alanı kaç km2 dir?

2.

144A)
165B)
169C)
260D)

Yarıçapı, yüksekliğinin ü kadar olan bir

dik dairesel silindirin hacmi cm3

olduğuna göre, yarıçapı kaç cm'dir?

3.

6A)
4B)
3C)
2D)

Ölçeği olan bir haritada 2 cm’lik

uzunluk gerçekte kaç km’dir?

4.

4,5A)
7,5B)
9 C)
10D)

Yukarıdaki şekilde yüksekliği 12 cm ve taban
dairesinin yarıçapı 5 cm olan dik dairesel
silindir şeklindeki sürahi yüksekliğinin
yarısına kadar su ile doludur. Buna göre,
sürahideki suyun hacmi kaç π cm3 tür?

5.

60A)
120B)
150C)
300D)

Gerçek yüksekliği 50 m olan bir kulenin bir
fotoğraftaki yüksekliği 2 cm’dir.

Buna göre fotoğraf gerçek uzunluğu hangi
oranda küçültülmüştür?

6.

1/2.500A)
1/2.000B)
1/1.500C)
1/1.000D)

Hacmi 125 cm3 olan bir küpün yüzey alanı
kaç cm2 dir?

7.

100A)
120B)
150C)
180D)

Bir serada yıllık 10 ton domates, 5 ton biber, 5
ton kabak ve 10 ton patlıcan yetiştirilmiştir.

Bu veriler dairesel grafikte gösterildiğinde;
biberi belirten daire diliminin merkez açısı
kaç derece olur? 

8.

30A)
60B)
120C)
135D)
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B

9. ve 10. soruları aşağıdaki tabloya göre
cevaplayınız.

Ürün İsmi 2012 yılı üretimi 2013 yılı üretimi
Elma 3 ton 4 ton
Şeftali 3 ton 4 ton
Portakal 8 ton 9 ton
Kiraz 1 ton 2 ton
Limon 5 ton 10 ton
Mandalina 5 ton 7 ton

Yukarıdaki tabloda 2012 ve 2013 yıllarında bir
çiftlikte üretilen ürünler ve miktarları verilmiştir. 

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin
üretim miktarı 2013 yılında 2012 yılına göre
daha çok artmıştır? 

9.

LimonA)
PortakalB)
KirazC)
MandalinaD)

Yukarıdaki bilgilere göre, 2013 yılında
üretilen ürünler dairesel grafikle
gösterildiğinde; limon miktarını gösteren
daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?

10.

45A)
60B)
90C)
100D)

Not 25 50 75 100
Öğrenci Sayısı 5 3 3 1

Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin bir
sınavdan aldıkları puanlara göre dağılımları
verilmiştir.

Buna göre, öğrencilerin aldıkları notların
aritmetik ortalaması kaçtır?

11.

25A)
50B)
60C)
75D)

Yukarıdaki daire grafiğinde, bir toplulukta yer
alan kişilerin bildikleri yabancı dillere göre
dağılımları verilmiştir.

Bu topluluktaki 20 kişi Fransızca bildiğine
göre, Almanca bilenlerin sayısı kaçtır?

12.

16A)
18B)
20C)
22D)

Yukarıdaki grafikte bir çalışanın aylık gelirinin
giderlere göre dağılımı verilmiştir.

Grafiğe göre sağlık gideri, aylık gelirin yüzde
kaçına eşittir? 

13.

10A)
15B)
20C)
25D)
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B
Bir torbada 3 sarı, 4 kırmızı ve 5 beyaz bilye
vardır. Bu torbadan rastgele alınan bir
bilyenin kırmızı veya beyaz olma olasılığı
kaçtır? 

14.

1/4A)
1/3B)
7/12C)
3/4D)

Üç madeni para birlikte atıldığında ikisinin
yazı ve birinin tura gelme olasılığı kaçtır?

15.

A)

B)

C)

D)

Bir torbada 4 kırmızı, 6 beyaz bilye vardır.
Çekilen ilk bilye tekrar torbaya bırakılmak
koşulu ile; bu torbadan art arda çekilen iki
bilyenin ikisinin de kırmızı olma olasılığı
kaçtır?

16.

A)

B)

C)

D)

Bir soruyu Ali’nin çözme olasılığı 

Ayşe’nin çözme olasılığı ise tür. Aynı

soruyu Ali’nin veya Ayşe’nin çözme olasılığı

 olduğuna göre, her ikisinin de soruyu

çözme olasılığı kaçtır?

17.

A)

B)

C)

D)

8 erkek ve 4 kız öğrenci arasından 3 öğrenci
seçilecektir. Seçilen öğrencilerden en az
ikisinin kız olma olasılığı kaçtır? 

18.

9/55A)
13/55B)
39/55C)
41/55D)

Bir torbadaki kırmızı bilye sayısı, mavi bilye
sayısının 4 katı olduğuna göre, torbadan
rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı renkte
olma olasılığı kaçtır?

19.

A)

B)

C)

D)

Bir zar atıldığında zarın 3 gelmeme olasılığı
kaçtır?

20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 8 B
Anadolucu edebiyatın en tanınmış şairi
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Şükufe NihalA)
Kemalettin KamuB)
Ahmet Muhip DıranasC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

Aşağıdakilerden hangisi 1940’larda gelişen
yeni şiir anlayışına rağmen; ölçülü, uyaklı şiir
anlayışını devam ettiren şairlerden biri
değildir?

2.

Asaf Halet ÇelebiA)
Necip Fazıl KısakürekB)
Ahmet Muhip DıranasC)
Ahmet Hamdi TanpınarD)

"Kocaoğlan" adlı tiyatro oyunu aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

3.

Melih Cevdet AndayA)
Orhan KemalB)
Necati CumalıC)
Orhan AsenaD)

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk sanatçı kuşağını
oluşturan edebî topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Fecr-i Ati EdebiyatıA)
Millî EdebiyatB)
Servet-i Fünûn EdebiyatıC)
İkinci Yeni EdebiyatıD)

Halk şiirinde kişiye, topluma, feleğe, tabiata
aşık tarafından yöneltilen yergi, alay, eleştiri
içeren şiirlere ne ad verilir?

5.

GüzellemeA)
ÖğütB)
TaşlamaC)
AğıtD)

Bireysel duyguları yansıtan romanlarının yanı
sıra toplumsal konulara da yönelen,
“Handan” ve “Ateşten Gömlek” adlı
romanların sahibi olan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Peyami SafaA)
Halide Edip AdıvarB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Reşat Nuri GüntekinD)

Aşağıdakilerden hangisi “Anadolucu” ya da
“Memleketçi” edebiyata karşı çıkan
şairlerden biri değildir?

7.

Enis Behiç KoryürekA)
Yaşar Nabi NayırB)
Muammer LütfiC)
Cevdet KudretD)

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

8.

DadaloğluA)
KaracaoğlanB)
Yunus EmreC)
Aşık VeyselD)

Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde
zamanın Batı'da moda olan fütürist, kübik ve
gerçek üstücü şiir akımlarını denemiştir?

9.

Ahmet Kutsi TecerA)
Bedri Rahmi EyuboğluB)
Melih Cevdet AndayC)
Ercüment Behzat LavD)

Köy notlarını toplayarak “Bizim Köy” adlı
eseri yazan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Reşat EnisA)
Mahmut MakalB)
Kemal BilbaşarC)
Samim KocagözD)
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B
"Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm" şiiri
aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

11.

Ahmet OktayA)
İsmet ÖzelB)
Süreyya BerfeC)
Ataol BehramoğluD)

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal
Beyatlı'nın şiir sanatının özelliklerinden biri
değildir?

12.

Şiiri "musikiden başka türlü bir musiki"
olarak kabul etmesi

A)

Hece ölçüsünü kullanmasıB)
Şiirlerinde daha çok aşk, tabiat, deniz, ölüm
ve sonsuzluk konularını işlemesi

C)

Klasik divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük
anlayışıyla ele alması

D)

Aşağıdakilerden hangisi “Modernizmi Esas
Alan Eserler”den biri değildir?

13.

Kuyucaklı YusufA)
Anayurt OteliB)
Yeni HayatC)
TutunamayanlarD)

Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet
Anday’ın “Bu kitap sizi alışılmış şeylerden
şüpheye davet edecektir.” diyerek
yayımladıkları kitap aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

BayramA)
Kitabe-i Sengi-i MezarB)
GaripC)
VazgeçemediğimD)

"Bir İlkbahar Hikâyesi" adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

15.

Kemal ÖzerA)
Tevfik FikretB)
İlhan BerkC)
Sait Faik AbasıyanıkD)

“Bingöl Çobanları” adlı eseri ile yaşamından
ve içli duygularından görüntüler veren şair
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Cahit KülebiA)
Kemalettin KamuB)
Ahmet Muhip DıranasC)
Ahmet Kutsi TecerD)

Aşağıdakilerden hangisi William
Shakespeare'in tiyatro oyunlarından biridir?

17.

Kral LearA)
CimriB)
KöşebaşıC)
NişanlılarD)

Sanatının en önemli özelliği toplum hayatını
anlatmak, mahalli bir edebiyat yapmak olan
şair aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Arif Nihat AsyaA)
Attila İlhanB)
Mehmet Âkif ErsoyC)
Ercüment Behzat LavD)

Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" diye
anılan şairlerden biri değildir?

19.

Enis Behiç KoryürekA)
Faruk Nafiz ÇamlıbelB)
Cevdet KudretC)
Orhan Seyfi OrhonD)

Aşağıdaki yazar ve eseri eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

20.

Yusuf Atılgan-Yeni HayatA)
Peyami Safa-Dokuzuncu Hariciye KoğuşuB)
Oğuz Atay-TutunamayanlarC)
Nâbizade Nâzım-KarabibikD)
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SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1 B
Üretim faktörleri kendisinde olmasa bile,
onları bir araya getirebilen, üretim
birimlerini kuran, çalıştıran ve risklere
katlanan kişiye ne ad verilir?

1.

TüketiciA)
ProfesyonelB)
YöneticiC)
GirişimciD)

Üreticilerin satmaya hazır oldukları mal
miktarına ekonomide ne ad verilir?

2.

ArzA)
VerimlilikB)
TalepC)
PiyasaD)

Ekonomistlere göre fiyatı olan ve bedelini
ödemek sureti ile satın alınabilen her türlü
mal ve hizmete ne ad verilir?

3.

Kıt malA)
TercihB)
ArzC)
PiyasaD)

İşletme içinde bir fikri, riski alma ve yenilik
yapma yoluyla kârlı, nihai bir ürüne
dönüştürme sorumluluğunu üstlenen kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

YöneticiA)
Dış girişimciB)
İç girişimciC)
LiderD)

Malların değerlerinin para yerine, diğer bir
malla ifade edilmesine ne ad verilir?

5.

SermayeA)
PrimB)
Reel değişim oranıC)
ArzD)

Sanayi üretiminde kullanılan çeşitli
hammaddeler ve ara mallar, ekonomik mal ve
hizmetlerin üretimi amacıyla kullanılırken yok
olsalar dahi aşağıdakilerin hangisiyle
adlandırılır?

6.

Endüstriler arası kullanımA)
AtıkB)
TüketimC)
ÜretimD)

Ekonomi bilimine göre alıcı ve satıcıların
birbiriyle kolayca temas etmelerini sağlayan
örgütsel varlığa ne ad verilir?

7.

VizyonA)
PiyasaB)
SermayeC)
KartelD)

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın
aşamalarından biri değildir?

8.

Değerlendirme ve uygulamaA)
Fikir deneyimiB)
PazarlamaC)
Bilgi toplamaD)

Aşağıdakilerden hangisi liderin
özelliklerinden biri değildir?

9.

Etkilenen olmasıA)
Sorgulayıcı olmasıB)
Motive edici olmasıC)
Değişimin öncüsü olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik için
gerekli kaynak olan üretim faktörlerinden biri
değildir?

10.

DoğaA)
VizyonB)
EmekC)
SermayeD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin
kullanıldığı durumlardan biri değildir?

11.

İş süreçlerinin geliştirilmesindeA)
Yeni bir pazara girerken pazar yapısının
çözümlenmesinde

B)

Performans yönetimindeC)
Kültürel etkilerin araştırılmasındaD)

Bir kimsenin davranış ve kararları
sonucunda kaybetme şansına maruz
kalmasına ne ad verilir?

12.

KârA)
ZararB)
KıtlıkC)
RiskD)

18. yüzyılın başında girişimciyi “henüz
belirginleşmemiş bir bedele satmak üzere
girdileri bugünden satın alan ve üreten kişi”
olarak tanımlayan ekonomist aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Jetin Baptise SayA)
Richard CantillonB)
Joseph SchumpeterC)
Ferdinand PorcheD)

İncelenen kurumun, tekniğin, sürecin,
durumun veya kişinin güçlü yönlerini
belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat
ve tehditleri saptamakta kullanılan tekniğe ne
ad verilir?

14.

SWOT analiziA)
BCG analiziB)
Fayda Maliyet analiziC)
Strateji analiziD)

Girişimcilerin örgütlenerek çeşitli işletme
birlikleri kurmalarının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

İş başı eğitim vermekA)
Piyasaya hakim olmak B)
Çevre kirlenmesini önlemekC)
Stok devir hızını azaltmakD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin temel
özelliklerinden biridir? 

16.

Uyumsuz olmasıA)
Kararsız olmasıB)
Planlı olmasıC)
Taraflı olmasıD)

Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma
özelliğini ekonomik kalkınmada, insan
kaynaklarını temel yapı taşlarından biri olarak
ilk kez vurgulayan ve gündeme getiren
ekonomist aşağıdakilerden hangisidir? 

17.

Adam SmithA)
Joseph SchumpeterB)
Robert PlutchikC)
Richard CantillonD)

Bir girişimcinin geçmişte ve şimdi
düşünülmemiş ya da başarılamamış olan,
gelecekte başarmayı düşündüğü yapılması
gerekenler ile ilgili net olarak ifade edilen
kendine özgü düşünceye ne ad verilir?

18.

MisyonA)
OdaklanmaB)
RiskC)
VizyonD)

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir
girişimcinin yerine getirmesi beklenen
fonksiyonlardan biri değildir?

19.

Yeni mal ve hizmet üretmekA)
Yeni pazarlara ulaşmakB)
Bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitesini
düşürmek

C)

Endüstride yeni organizasyonlar kurmakD)

İşletmeler için amaç geliştirme ve bu
amaçlara ulaşmak için çeşitli alternatiflerin
değerlendirilmelerini kapsayan süreçlere ne
ad verilir?

20.

AnalizA)
BölümlemeB)
Geri beslemeC)
PlanlamaD)
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



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, görevlileri uyararak size ait cevap
kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları
geçersiz sayılır.

4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında 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 Salon Başkanına
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, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.

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.


