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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 B
Dinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?1.

Kişinin yalnızca dünya hayatında mutlu
olmasını sağlamak

A)

Yalancılık, kıskançlık gibi davranışları
özendirmek

B)

İnsanı iyiye yönlendirip kötülüklerden uzak
tutmak

C)

Cimrilik, geçimsizlik gibi davranışları
desteklemek

D)

Toplum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

2.

Toplum, belli bir coğrafya üzerinde yaşayan,
o coğrafya için mücadele etmiş, ortak
değerleri benimsemiş insanlardan oluşur. 

A)

Toplumsal değerler  toplumdaki fertleri
ayrıştırır. 

B)

Her toplumun kendine özgü değerleri vardır. C)
Toplumsal değerler insanları tek tek fert
olmaktan çıkararak birlik beraberlik içinde
yaşayan bir toplum haline getirir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türk milletini bir
arada tutan, toplumu birleştiren ortak
değerlerden biri değildir?

3.

Bayrak ve İstiklal MarşıA)
Vatan ve ülkü birliğiB)
Hürriyet ve bağımsızlıkC)
Kibirlilik ve bozgunculukD)

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Musa’ya
indirilen ve Yahudilerin dinî öğretileri
içerisinde yer alan “on emir” arasında yer
almaz?

4.

Zina etmeyeceksin.A)
Allah'ın ismini boş yere ağza alabilirsin.B)
Öldürmeyeceksin.C)
Anne ve babana hürmet edeceksin.D)

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin
korunmasını istediği temel ilkelerden biri
değildir?

5.

Namusun korunmasıA)
Aklın korunmasıB)
Hak yiyenin korunmasıC)
Canın korunmasıD)

Değerlerin ilk oluştuğu ve şekillendiği yer
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

AileA)
OkulB)
İşyeriC)
DernekD)

İlk evrensel insan hakları ilkeleri
aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

7.

İnsan Hakları Evrensel BeyannamesiA)
Magna CartaB)
Birleşmiş Milletler SözleşmesiC)
Veda HutbesiD)

Dini emirlerin ilk muhatabı olan
yeryüzündeki ilk peygamber aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Hz. MusaA)
Hz. NuhB)
Hz. İdrisC)
Hz. ÂdemD)

Türkiye'de insanların dinlerini öğrenmelerine
yardımcı olmak için aşağıdaki kurumlardan
hangisi kurulmuştur?

9.

Bilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıA)
Diyanet İşleri BaşkanlığıB)
Gelir İdaresi BaşkanlığıC)
Polis Akademisi BaşkanlığıD)

I.    Herkesin din ve inanç hürriyetini güvence       
      altına almak
II.   Dinin istismar edilmesine müsaade etmemek
III.  Dinde ruhbanlık anlayışının oluşmasını 
      önlemek

Yukarıdakilerden hangileri laikliğin temel
amaçları içinde yer alır?

10.

I ve IIA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)

İlahî dinlerin sonuncusu aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

İslamA)
MusevilikB)
HristiyanlıkC)
BudizmD)

Laik devlet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Laik devlette insanlara bir dinin zorla
benimsetilmesi söz konusu değildir. 

A)

Laik devlet herkese dinini seçme ve onun
gereklerini yerine getirme serbestliği tanır. 

B)

Laik devletin resmi dini vardır. C)
Laik devlet, din hürriyetini ana ilke olarak
kabul eder. 

D)
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B
Avrupa’daki kilise otoritesi aşağıdaki hangi
olayla son bulmuştur?

13.

Birinci Dünya SavaşıA)
Yüz Yıl SavaşlarıB)
1789 Fransız İhtilaliC)
Tanzimat FermanıD)

Atatürk'ün laiklik anlayışıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Atatürk'e göre laiklik; sahte dindarlıkla ve
büyücülükle mücadele kapısını açtığı için
gerçek dindarlığın gelişmesini
sağlamaktadır.

A)

Taassup hoş görülmektedir.B)
Atatürk'ün laiklik anlayışı, asla dinsizlik
değildir.

C)

Atatürk'ün laiklik anlayışı, asla din karşıtlığı
değildir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin
İslamiyetten önce benimsediği dinlerden biri
değildir?

15.

ZerdüştlükA)
BudizmB)
MusevilikC)
HristiyanlıkD)

Hacı Bektaş Veli ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Fıkhi mezheplerden Hanefi Mezhebi onun
görüşleri etrafında şekillenmiştir. 

A)

Anadolu'da İslam anlayışının yerleşmesinde
etkili olan başlıca tasavvuf alimlerinden
birisidir. 

B)

Bugün kendi adını taşıyan Nevşehir'in Hacı
Bektaş ilçesinde halkı irşat edici çalışmalar
yapmış ve talebeler yetiştirmiştir. 

C)

Hacı Bektaş Veli'nin sohbetlerine katılıp ona
bağlananlara "Bektaşi" denilmiştir. 

D)

I.    İtil Volga Bulgar Devleti
II.   Karahanlılar
III.  Gazneliler

Yukarıdakilerden hangileri ilk Müslüman
Türk Devletleri içinde yer alır?

17.

I ve IIA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)

Sulu boya veya altın yaldız kullanılarak kağıt
ya da deri üzerine resim yapma sanatına ne
ad verilir?

18.

MinyatürA)
TezhipB)
SülüsC)
EbruD)

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatında
önemli olan prensiplerden biri değildir?

19.

İftira ve gıybetten sakınmayacaksın.A)
Allah'ın emirlerine uyacaksın.B)
İşinde ve hayatında güvenilir olacaksın. C)
İyi kalpli ve cömert olacaksın. D)

"İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır

Okumaktan murat ne
Kişi Hak'kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru ekmektir..."

Yukarıdaki şiir aşağıdaki İslam alimlerinden
hangisinin eseridir?

20.

MevlanaA)
Yunus EmreB)
Hacı Bayram VeliC)
Ahmet YesevîD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 B
“Sana kötülük edenlere sen iyilik et.” diyerek
insanlığın temelinde sevgi, bağışlama ve
iyiliğin olduğunu anlatan İslam Âlimi
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Hacı Bektaş VeliA)
Nasreddin HocaB)
Cabbar KuluC)
Seyyid Mahmud HayraniD)

Barışın hâkim olduğu toplumlarda
aşağıdakilerden hangisi egemen olamaz?

2.

HuzurA)
KargaşaB)
SevgiC)
GüvenD)

İlk peygamber kimdir?3.

Hz. MusaA)
Hz. İsaB)
Hz. MuhammedC)
Hz. ÂdemD)

“Gel, ne olursan ol yine gel.” diyerek hiçbir
ayrım yapmadan bütün insanları İslam’ın
barış ve huzur dolu ortamına çağıran İslam
Âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Nasreddin HocaA)
MevlanaB)
Cabbar KuluC)
Âşık PaşaD)

 I.  Medine Sözleşmesi
II.  Hudeybiye Antlaşması
III. Mekke’nin Fethi sonrası esirlere uygulanan     
     muamele
IV. Bedir Savaşı sonrası esirlere uygulanan         
     muamele

Yukarıdakilerden hangileri İslam Tarihi'nde
Müslümanların barışa verdiği önemi gösteren
örneklerdendir?

5.

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

“Yurtta sulh, cihanda sulh.” diyerek
insanların birlikte barış içinde yaşamasına
verdiği önemi belirten devlet adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Mustafa Kemal AtatürkA)
Fatih Sultan MehmetB)
Rauf DenktaşC)
Ebulfez ElçibeyD)

“Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma.” diyerek
sevenlerine gönül kırmamalarını tavsiye eden
İslam Âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Hacı Bektaş VeliA)
Âşık PaşaB)
MevlanaC)
Ahi EvranD)

"Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete
sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet,
milletimizin kalp ve vicdanından çekip
alamamıştır ve alamaz." sözünü kim
söylemiştir?

8.

Yavuz Sultan SelimA)
Hz. MuhammedB)
I. MuratC)
Mustafa Kemal AtatürkD)

Cumhuriyet Dönemi'nin ilk Diyanet İşleri
Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Mehmet Âkif ErsoyA)
Ahmed Naim EfendiB)
Rıfat BörekçiC)
Elmalılı Muhammed Hamdi YazırD)
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B
"Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde
bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu
dine uygun olup olmadığını kolayca takdir
edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa
halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o
bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve
mantığa, milletin menfaatine, İslam’ın
menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O
şey dindir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın
uyduğu bir din olmasaydı mükemmel
olmazdı, son din olmazdı." diyerek dinimizi
akıl ve mantığa uygun olduğunu belirten kişi
kimdir?

10.

IV. MuratA)
Yavuz Sultan SelimB)
Mustafa Kemal AtatürkC)
Kanuni Sultan SüleymanD)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din ile
ilgili görüşlerinden biri değildir?

11.

Din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.A)
Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.B)
Din lüzumlu bir müessesedir.C)
Din, devlet işlerinde çok etkili ve baskın
olması gereken  bir durumdur.

D)

Dua ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

12.

Duanın kabul edilmesi için ihlâs ve
samimiyet gerekir.

A)

Dua ibadeti, bütün dinlerde yüce varlıklarla
iletişim kurma yollarının en başta gelen
şeklidir.

B)

Dua, Allah’a yaklaşmanın en güzel yoludur.C)
Duanın yeri ve zamanı vardır. Her zaman
dua edilmez.

D)

Budizmin kutsal metinlerine ne ad verilir?13.

Tipitaka A)
VişnuB)
ŞivaC)
BrahmaD)

Kur’an’ın ilk suresi aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

NasA)
FelakB)
FatihaC)
İhlâsD)

Hz. Muhammed kaç yılında doğmuştur?15.

571A)
610B)
622C)
632D)

Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı
dinlerden biri değildir?

16.

YahudilikA)
İslamiyetB)
BudizmC)
HristiyanlıkD)

İşçi ve köle sınıfı olarak bilinen kast sistemi
sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

VaisyalarA)
SudralarB)
KşatriyalarC)
Brahmanlar D)

Konfüçyüs nerede doğmuştur?18.

PencapA)
ŞantungB)
ŞivaC)
AmritsarD)

Yahudilerin ibadet sırasında başlarına
taktıkları aksesuara ne ad verilir?

19.

KipaA)
BandanaB)
SerpuşC)
ŞapkaD)

Aşağıdakilerden hangisi hint dinlerinden
biridir?

20.

ŞintoizmA)
CaynizmB)
TaoizmC)
KonfüçyanizmD)
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FELSEFE 1 B
Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin
incelediği temel problemlerden biri değildir?

1.

Estetik problemlerA)
Kozmolojik problemlerB)
Ontolojik problemlerC)
Tanrı ve ruhla ilgili problemlerD)

Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak
yalnızca eylemlerin sonuçları ile ele alan ve
onları yalnızca sağladığı “fayda” açısından
değerlendiren akım aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

RasyonalizmA)
PragmatizmB)
NihilizmC)
EmprizmD)

Aşağıdakilerden hangisi materyalizmi
savunan düşünürlerden biri değildir?

3.

DemokritosA)
SpencerB)
HobbesC)
La MettrieD)

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda
felsefenin girdiği "bilgi kuramsal dönemeç"
olarak adlandırılan dönemin özelliklerinden
biri değildir?

4.

Tanrısal bilginin öneminin artmasıA)
Yeni bir bilim anlayışının doğmasıB)
Varlığa dair soruların arka plana atılmasıC)
Bilginin ne olduğu, nasıl ve ne yollardan
elde edildiğine dair araştırmaların başlaması

D)

Yunanca “episteme” ile “logos”
sözcüklerinin birleşiminden oluşan
epistemolojinin sözcük anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Bilgi felsefesiA)
Bilgelik dostuB)
Gerçek bilgiC)
Bilimsel bilgiD)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel geçer
doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu
dile getiren kuşkuculuk akımını (septisizm)
destekler?

6.

Normal bir insan beş duyuya sahiptir.A)
3+2=5’tir.B)
Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.C)
Yasaların, gelenek ve göreneklerin
insanların üzerinde farklı etkileri vardır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi felsefe bilgisinin
özelliklerinden biri değildir?

7.

Evrensel olmasıA)
Birleştirici ve bütünleştirici olmasıB)
Kümülâtif olmasıC)
Rastlantıya dayanmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda
gerçek kavramının doğruluk kavramıyla
karıştırılması ve bu iki kavramın birbirlerinin
yerine kullanılmasına bir örnektir?

8.

Sen gerçekleri çarpıtıyorsun.A)
Hep yanlış sözler kullanıyorsun.B)
Sen gerçek mi söylüyorsun?C)
Doğru mu söylüyorsun?D)

Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin
tarihsel süreçte geçirdiği aşamalardan biri
değildir?

9.

Otomasyon teknolojisiA)
Alet teknolojisiB)
Makine teknolojisiC)
Sistem teknolojisiD)

Aşağıdakilerden hangisi Comte’un Üç Hal
Yasası'nın evrelerinden biri değildir?

10.

Filolojik EvreA)
Teolojik evreB)
Pozitif evreC)
Metafizik evreD)

Evrenin ana maddesinin su olduğunu,
herşeyin sudan oluştuğunu ve yine suya
dönüşeceğini savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

DescartesA)
ThalesB)
SocratesC)
AristotelesD)

Bilim felsefesi ile “bilimsel felsefe”’yi birbirine
karıştırmamak gerekir. Alman filozof Hans
Reichenbach’a göre felsefe spekülasyonlardan
arınarak bilimler gibi kesin, doğru ve genel
sonuçlara ulaşabilir.

Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Reichenbach felsefenin spekülasyonlarla
dolu olduğunu vurgulamaktadır.

A)

Reichenbach’a göre felsefe ile bilim
arasında bir ayrım yoktur.

B)

Reichenbach’a göre felsefe bilimsel
olmalıdır.

C)

Alman felsefesi bilimseldir.D)
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B
Aşağıdakilerden hangisi materyalizmi
savunan düşünürlerden biridir?

13.

AristotelesA)
Karl MarxB)
FarabiC)
HegelD)

Aşağıdakilerden hangisi Kuhn’un savunduğu
bilimin gelişim aşamalarından biri değildir?

14.

BunalımlarA)
Olağan bilim dönemiB)
Klasik dönemC)
DevrimD)

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesini
tanımlamak için kullanılan kavramlardan biri
değildir?

15.

EpistemolojiA)
İlk felsefeB)
MetafizikC)
OntolojiD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimi ürün olarak
inceleyen filozoflardan biri değildir?

16.

ReichenbachA)
HempelB)
CarnapC)
KuhnD)

Aristoteles’e göre, varlıktaki değişme süreci
potansiyel olandan aktüel olana geçiş sürecidir.
Aristoteles, bu değişimi, maddesel neden, formel
neden, faili neden ve amaçsal neden olarak dört
neden teorisi ile açıklamıştır. 

Yukarıdaki bilgiye göre, tahtadan masa yapan
bir marangoz aşağıdaki nedenlerden
hangisine bir örnektir?

17.

Formel nedenA)
Maddi nedenB)
Faili nedenC)
Amaçsal nedenD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür
çevresinde M.S. VIII. ve IX. yüzyıllar arasında
özellikle bilim alanında önemli gelişmeler
kaydedilmesini sağlayan en önemli
faaliyetlerden biridir?

18.

Doğudan batıya göçün ilerlemesiA)
Hristiyan din adamlarının felsefi ve bilimsel
faaliyetleri teşvik etmeleri

B)

Bilimsel ve felsefi eserlerin eski
Yunanca'dan Arapça’ya çevrilmesi

C)

Kilisenin felsefi eserlerin basımına öncelik
vermesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi varlığı akıl yoluyla
açıklamaya ve temellendirmeye çalışan
alanlardan biridir?

19.

SanatA)
FelsefeB)
DinC)
AhlakD)

“Kanun” adlı eser aşağıdaki düşünürlerden
hangisine aittir?

20.

FarabiA)
Ibn HaldunB)
GazaliC)
BirûnîD)
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SEÇMELİ FELSEFE 2 B
Estetik yargı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

1.

Kültürel özelliklerden etkilenmez.A)
Subjektiftir.B)
Bireyseldir.C)
Zaman içinde değişikliğe uğrayabilir.D)

Yaşadığı dönemin İtalya’sındaki
aksaklıklardan yola çıkarak “Güneş Ülkesi”
adını verdiği ideal bir toplum düzenini
tasarlayan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

CampanellaA)
BaconB)
BenthamC)
MillD)

“Renkler ve zevkler tartışılmaz.” sözü
aşağıdaki ifadelerden hangisini doğrular?

3.

Estetik yargılar duyusal değil, düşünseldir.A)
Ortak estetik yargılar yoktur.B)
Ortak estetik yargılara ulaşmak mümkündür.C)
Estetik yargılar zevk ve beğeniden uzaktır.D)

“Yaratılmış her varlığı sevmek iyi, sevmemek
kötüdür.” diyen Mevlana’ya göre evrensel
ahlak yasasının temeli aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

HazA)
Sezgi B)
Akıl C)
AşkD)

Devletin yapma bir kurum olduğunu savunan
düşünürler aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

5.

Platon – FarabiA)
Hobbes – RousseaB)
Platon – RousseauC)
Hobbes – AristotelesD)

Sanatçının eserlerini nasıl oluşturduğu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Kendi yeteneği ve hayal gücünü kullanarak
oluşturur.

A)

Madde ve biçime ilişkin her şeyle oynayarak
oluşturur.

B)

Estetik duygulardan arınarak sanat eserini
oluşturur.

C)

Nesneleri taklit ederek oluşturur.D)

Aşağıdakilerden hangisi din konusunda
felsefi bir yaklaşımdır?

7.

Dinin temel iddiaları üzerinde akla
dayanarak, genel ve tutarlı biçimde
düşünmek

A)

Dini temellendirmek ve inançları
kuvvetlendirmek

B)

Olayları, dini kurallar çerçevesinde
yorumlamak

C)

İnanılan dinin kurallarını açıklamakD)

Huxley’in “Yeni Dünya” adlı eseri, teknolojinin
insanlar üzerindeki olumsuz etkisine karşı bir
uyarı niteliği taşımaktadır. O, bilim ve teknolojinin
bu hızla devam etmesi durumunda insanın insan
olmaktan çıkacağını iddia etmiştir. 

Huxley’in yukarıda özellikleri verilen eseri
aşağıdakilerden hangisi ile
tanımlanmaktadır?

8.

İstenilen ütopyaA)
İdeal devletB)
Korku ütopyasıC)
AnarşizmD)

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

9.

EtikA)
FenomenB)
SanatC)
ErdemD)

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
temel sorularından biri değildir?

10.

Evren yaratılmış mıdır?A)
En iyi yönetim biçimi hangisidir?B)
Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?C)
Meşruiyetin ölçütü nedir?D)

Aşağıdakilerden hangisi Max Weber’in
tanımladığı otorite türlerinden biri değildir?

11.

Geleneksel otoriteA)
Demokratik otoriteB)
Karizmatik otoriteC)
Otokratik otoriteD)

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin
temel sorularından biridir?

12.

Meşruiyetin ölçütü nedir?A)
Var oluşun kaynağı nedir?B)
İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür
müdür?

C)

Sivil toplum ne anlama gelir?D)
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B
Montesquieu'nun “Kanunların Ruhu” adlı
eserinde söz ettiği üç yönetim biçimi ve bu
üç yönetim biçimine denk düşen üç temel
duygu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

13.

Cumhuriyet - Onur, Despotizm - Erdem,
Monarşi - Onur

A)

Cumhuriyet - Şan/Şeref, Monarşi - Erdem,
Despotizm - Korku

B)

Cumhuriyet - Erdem, Monarşi - Korku,
Despotizm - Şan/Şeref

C)

Cumhuriyet - Erdem, Monarşi - Onur,
Despotizm - Korku

D)

Aşağıdakilerden hangisi estetik bir yargıdır?14.

Bu tablonun değeri 1000 Türk Lirasıdır.A)
Picasso 20. Yüzyılda yaşamış bir sanatçıdır.B)
Su 100ºC'de  kaynar.C)
Mozart’ın bütün besteleri çok güzeldir.D)

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin
olabileceğini reddeden “nihilizm”in
temsilcilerinden biridir?

15.

ComteA)
NietzscheB)
PlatonC)
MarxD)

“Her şeyi bilen, en yüce ve en iyi olan bir
Tanrı neden evrendeki acı, kötülük ve
yetersizlikleri yaratmıştır?” sorusuna
dayanan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Tanrı’nın varlığını reddeden görüşA)
Tanrı’nın varlığını bilinemeyeceğini söyleyen
görüş

B)

Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşC)
Tanrı’nın yokluğunun bilinemeyeceğini
söyleyen görüş

D)

Vicdan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

17.

Vicdan ile bireyin ödevleri arasında sıkı bir
ilişki vardır.

A)

Bireyin kendi değerleri üzerine doğrudan
doğruya kendiliğinden yargılama yapmasını
sağlar.

B)

Bireyin eylemlerinin doğuracağı sonuçları
üstlenmesi durumudur.

C)

Ahlaki özneyi kendi eylemleri hakkında bir
yargıda bulunmaya zorlayan duygudur.

D)

Spinoza’nın “Tanrı Doğa’dır.” (Deus siva
Natura) sözü aşağıdakilerden hangisine bir
örnektir?

18.

AteizmA)
PanteizmB)
TeizmC)
DeizmD)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
temel kavramlarından biri değildir?

19.

İmanA)
İbadetB)
VahiyC)
ErdemD)

Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören
düşünce biçimine ne ad verilir?

20.

AteizmA)
PanteizmB)
DeizmC)
AgnostisizmD)
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TARİH 3 B
Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti Müslümanlara
ait olan topraklara ne ad verilir?

1.

ZeametA)
HaraciB)
HasC)
ÖşriD)

Malazgirt Savaşı’ndan sonra diğer Türk
boylarıyla birlikte Anadolu’ya göç eden
Kayıların ilk yerleştikleri bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

İç Batı AnadoluA)
İç AnadoluB)
Batı AnadoluC)
Doğu AnadoluD)

Osmanlı Devleti’nde küçükbaş hayvancılık
yapan çiftçiden hayvan başına alınan vergi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Resm-i dönümA)
Bâd-ı hevâB)
Resm-i arusC)
Âdet-i ağnamD)

Tarihe Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu
olarak geçen padişah aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

İsa ÇelebiA)
Musa ÇelebiB)
Mehmet ÇelebiC)
Süleyman ÇelebiD)

Osman Bey’in Anadolu’da ilk fethettiği yer
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

KaracahisarA)
İnegölB)
YarhisarC)
BilecikD)

Tekke edebiyatı olarak da anılan edebiyat
türü aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Halk edebiyatıA)
Tasavvuf edebiyatıB)
Divan edebiyatıC)
Âşık edebiyatıD)

Osmanlı Devleti’nde din, eğitim ve adalet
işlerini yürüten sınıf aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

İlmiyeA)
SeyfiyeB)
KalemiyeC)
ReayaD)

Aşağıdakilerden hangisi reformun
sonuçlarından biri değildir?

8.

Kilisenin saygınlığını ve otoritesini
kaybetmesi

A)

Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasıB)
Bilim ve teknolojinin baskı altına alınmasıC)
Öğretimde laik düzene geçilmesiD)

İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?9.

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

Osmanlı Devleti’nde sarayın ve İstanbul
sahillerinin güvenliğini sağlayan kapıkulu
piyadeleri aşağıdakilerden hangisidir?

10.

LağımcılarA)
BostancılarB)
HumbaracılarC)
CebecilerD)

Rönesans ilk hangi ülkede başlamıştır?11.

FransaA)
İtalyaB)
İspanyaC)
AlmanyaD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin
dünya tarihi açısından sonuçlarından biri
değildir?

12.

Avrupa’da merkezi krallıkların güçlenmesiA)
Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesiyle
Avrupalıların yeni yollar araması

B)

İstanbul’dan İtalya’ya giden Bizanslı bilim
adamlarının Rönesans’ın başlamasında
etkili olması

C)

Fatih Sultan Mehmet’e halifelik unvanının
verilmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ne
bağlı salyanesiz (yıllıksız) eyaletlerden
biridir?

13.

ŞamA)
MısırB)
YemenC)
CezayirD)

İslam kültürüne özgü kitap süsleme sanatına
ne ad verilir?

14.

TezhipA)
MinyatürB)
HatC)
CiltçilikD)

Aşağıdakilerden hangisi padişahın
görevlerinden biri değildir?

15.

Devleti iç ve dış tehlikelere karşı korumakA)
Adaleti sağlamakB)
Ülke sınırlarını daraltmakC)
Halkın refahını artırmakD)

Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin
uygulandığı toprakların dışında kalan ve
geliri doğrudan hazineye aktarılan toprak
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Mukataa A)
HasB)
ZeametC)
İktâD)

Bugünkü Türkiye- İran sınırını büyük ölçüde
çizen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Serav AntlaşmasıA)
Ferhat Paşa AntlaşmasıB)
Nasuh Paşa AntlaşmasıC)
Kasr-ı Şirin AntlaşmasıD)

Avrupa'da 1618-1648 yılları arasında yaşanan
savaşlara ne ad verilir?

18.

Yüzyıl SavaşlarıA)
Otuz Yıl SavaşlarıB)
Güller SavaşlarıC)
Seksen Yıl SavaşlarıD)

Seyahatname adlı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Lagari Hasan ÇelebiA)
Kâtip ÇelebiB)
Evliya ÇelebiC)
Hezarfen Ahmet ÇelebiD)

Osmanlı Devleti'nin, Kanuni Sultan Süleyman
Dönemi'nde Avusturya’ya karşı sağladığı
siyasi üstünlüğü sona erdiren antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Uşi AntlaşmasıA)
Balta Limanı AntlaşmasıB)
Zitvatoruk AntlaşmasıC)
İstanbul AntlaşmasıD)
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COĞRAFYA 2 B
Türkiye'nin kaç ili vardır?1.

82A)
81B)
80C)
79D)

İdari işlevleri ön planda olan şehirlerde ülkenin ya
da bölgenin yönetim merkezleri bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi idari şehir değildir?

2.

LondraA)
RomaB)
İstanbulC)
ParisD)

Türkiye'de dağınık yerleşmenin en çok
görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

3.

KaradenizA)
EgeB)
MarmaraC)
AkdenizD)

Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış süreci
başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

4.

YunanistanA)
RomanyaB)
İngiltereC)
PortekizD)

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen
beşeri faktörlerden biri değildir?

5.

TurizmA)
Bitki örtüsüB)
MadencilikC)
SavaşlarD)

İlin genel yönetiminden sorumlu olan devlet
memuru aşağıdakilerden hangisidir?

6.

MuhtarA)
MilletvekiliB)
ValiC)
KaymakamD)

Özellikle şehir merkezlerinde geceleri
gökyüzünde yıldızların görünmesini
engelleyen kirlilik türü aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Su kirliliğiA)
Toprak kirliliğiB)
Işık kirliliğiC)
Gürlütü kirliliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği
Örgütüne üye olan ülkelerden biri değildir?

8.

KazakistanA)
AlmanyaB)
ÇinC)
RusyaD)

Dini işlevi olan şehirler, bir veya birden fazla dinî
inancın merkezi ya da önemli dini eserlerin
bulunduğu yerlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi dinî şehirlerden biri
değildir?

9.

MekkeA)
KudüsB)
RomaC)
BerlinD)

Toprak meskenler, yağışın az ve sıcaklık farkının
fazla olduğu alanlarda görülür.

Türkiye'de toprak meskenlerin en yaygın
olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

10.

AkdenizA)
Güneydoğu AnadoluB)
KaradenizC)
EgeD)

İnsanların ve diğer canlılıarın sürekli
etkileşim içinde olduğu doğal ve beşeri
yaşam alanına ne ad verilir?

11.

ÇevreA)
AlanB)
MekânC)
AraziD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi yerleşme planına
göre kırsal yerleşme tiplerinden biri
değildir?

12.

Hat boyuA)
Yol boyuB)
TarımC)
DaireselD)

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan
medeniyetlerden biri değildir?

13.

HititA)
FrigB)
UrartuC)
İnkaD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik
özelliklerine göre bölge türlerinden biri
değildir?

14.

Konut yapı özelliklerine göre bölgelerA)
Tarım özelliklerine göre bölgelerB)
Sanayi özelliklerine göre bölgelerC)
Ulaşım özelliklerine göre bölgelerD)

Temel ekonomik faaliyetlerin tarım,
hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık olduğu
yerleşmelere ne ad verilir?

15.

Kırsal yerleşmeA)
İdari yerleşmeB)
Kentsel yerleşmeC)
Bölgesel yerleşmeD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Sakin
Şehirler Birliğine (Cittaslow) üye olan
belediyelerinden biri değildir?

16.

GökçeadaA)
AkyakaB)
SeferihisarC)
İstanbulD)

70 yılı aşkın ömrünün 51 yılını seyehatlerde
geçiren, Osmanlı İmparatorluğunun bir çok
bölgesini gezen ve Seyahatname adlı eseri
bulunan seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İbn-i SinaA)
Evliya ÇelebiB)
Pirî ReisC)
Mimar SinanD)

Hinterlandı geniş olan ve ticaretin genellikle deniz
ulaşımı ile yapıldığı şehirlere liman şehirleri denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir liman şehri
değildir?

18.

AstanaA)
İzmirB)
MarsilyaC)
HamburgD)

Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

AkdenizA)
Güneydoğu AnadoluB)
KaradenizC)
MarmaraD)

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya
olumsuz etkilerinden biri değildir?

20.

Sanayi tesisleri kurmak için orman alanlarını
tahrip etmek

A)

Ekosistemde dengeyi sağlayan bazı hayvan
türlerini yok etmek

B)

Yeni yerleşme alanları açmakC)
Orman oluşturmak için ağaç dikim alanları
belirlemek

D)
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MATEMATİK 4 B
 ise aşağıdakilerden hangisidir?1.

4+2iA)
42iB)
4C)
2iD)

 denkleminin reel köklerinin
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

2.

{3,2}A)
{2,3}B)
{5,1}C)
{5,6}D)

 polinomunun sabit terimi

kaçtır?

3.

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

Dereceleri sırasıyla 4 ve 7 olan iki polinomun
çarpımıyla elde edilen polinomun derecesi
kaçtır?

4.

4A)
7B)
11C)
28D)

Yukarıda grafiği verilen ikinci dereceden
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

5.

A)

B)

C)

D)

4x  6.2x + 8 ifadesinin çarpanlara ayrılmış
hali aşağıdakilerden hangisidir?

6.

(2x  4)(2x  2)A)
(2x + 4)(2x  2)B)
(2x + 4)(2x + 2)C)
(2x  4)(2x + 2)D)

 işleminin sonucu

aşağıdakilerden hangisidir?

7.

A)

B)

C)

D)

(m  1)x2  4x + 2 = 0 denkleminin farklı iki
gerçek kökü varsa m’nin alabileceği en
büyük tamsayı değeri kaçtır?

8.

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

 fonksiyonunun en küçük

değeri kaçtır?

9.

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

  polinomunun ile

bölümünden kalan 4 ise, m kaçtır?

10.

2A)
1B)
4C)
6D)
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B

Yukarıdaki yarıçapı 3 birim olan dairenin
240° lik taralı bölgesinin alanı kaç br2 dir?

11.

A)

B)

C)

D)

Bir ayrıtının uzunluğu 5 birim olan bir düzgün
dört yüzlünün yüzey alanı kaç birimkaredir?

12.

5 A)

B)
25 C)

D)

Yüzey alanı 150 cm2 olan bir küpün hacmi
kaç cm3 tür?

13.

125A)
150B)
625C)
900D)

Yukarıdaki çemberde [AB] ve [CD] birer kiriş
olup dir. ve

 ise, kaç derecedir?

14.

50A)
60B)
70C)
80D)

Yüksekliği 10 cm olan eşkenar üçgen dik
prizmanın yanal alanı 180 cm2 olduğuna göre
prizmanın taban alanları toplamı kaç cm2 dir?

15.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki yarıçapı 2 cm olan çemberin 90°
lik ölçüye sahip bir yay parçasının uzunluğu
kaç cm'dir?

16.

A)

B)

C)

D)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B

15 İzleyen sayfaya geçiniz.



B

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

17.

A)

B)

C)

D)

Taban yarıçap uzunluğu a br ve yüksekliği 2a
br olan bir silindirin hacmi ise, a
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

2A)
B)

5C)

D)

derecedir?

19.

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

Yukarıdaki O merkezli çemberde [AC] çap ve
olduğuna göre, AB yayının

ölçüsü kaç derecedir?

20.

50A)
80B)
100C)
130D)
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ALMANCA 1 B
Heute / meine / Tochter / keine / Hausaufgaben /
machen

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

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

1.

Macht meine Tochter keine heute
Hausaufgaben.

A)

Meine Tochter macht heute keine
Hausaufgaben.

B)

Hausaufgaben meine Tochter macht heute
keine.

C)

Keine meine Tochter macht  Hausaufgaben
heute.

D)

Was brauchen wir, wenn es regnet?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2.

Du brauchst ein Badetuch.A)
Er braucht einen Fotoapparat.B)
Wir brauchen einen Regenschirm.C)
Sie braucht viele Bücher.D)

Der Beamte meldet die Ankunft -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

den ZugA)
des ZugesB)
den ZugsC)
der ZugD)

Bernd: Hallo Anja! Wir fahren morgen nach 
Klagenfurth. Kommst du mit?

Anja: Warum?
Bernd: -------.
Anja. Was ist das?
Bernd: Das ist ein Markt. Dort gibt es viele billige 

Sachen.
Bernd: Ach so! Das ist intressant. Dann komme 

ich gerne mit.

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

4.

Wir haben schon eingekauftA)
Dann muss ich mitkommenB)
Wir möchten gern schwimmenC)
Da ist am Wochenende ein FlohmarktD)

A: ------- Sie gern Frau Müller?
B: Ach Nein! Ich esse nur gern!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

5.

KochA)
KochenB)
KochstC)
KochtD)

A: Mein Sohn kann das Auto nicht waschen!
B: Warum?
A: -------!

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Dialog?

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

6.

Weil er ein neues Haus kaufen willA)
Weil er noch zu klein für diese Arbeit istB)
Weil er keine Zeit hatC)
Weil er noch seine Hausaufgaben machen
muß

D)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B

17 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Die Frau hat ------- gemäht.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

die EierA)
den KuchenB)
das GrasC)
der FischD)

Wir ------- bei Rot nicht über die Straße gehen.

Welches Wort paßt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

kannA)
dürfenB)
habenC)
machenD)

Die Eltern wissen nicht, ------- die Schule anfängt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

wemA)
wasB)
wannC)
werD)

A: Wann hast du frei?
B: Ich ------- um sechs mit der Arbeit -------.
A: Dann können wir uns um sieben treffen!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

10.

bereite / vorA)
lege / mitB)
nehme / mitC)
höre / aufD)

Dem Bahnhof ------- findet man Taxen.

Welches Wort paßt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

nachA)
entsprechendB)
gegenüberC)
seitD)

Beim Gähnen muss man die Hand ------- den
Mund halten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

12.

inA)
nachB)
zuC)
vorD)

------- seiner Ausbildung sucht er eine Arbeit.

Welches Wort paßt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

EntsprechendA)
AusserdemB)
GegendC)
EntfüllungD)

A: Kannst du mir beim Einkaufen helfen?
B: Leider, Mutti!

Was bedeutet das Gegenteil vom Wort
"Leider" im Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmadaki "Leider"
sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14.

GernA)
LieberB)
VielleichtC)
ManchmalD)
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B
Die Frau möchte wissen, ------- der erste Bus
kommt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

wannA)
wessenB)
werC)
warD)

Man baut hier ein Haus.

Welches hat die gleiche Bedeutung mit dem
obigen Satz?

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

16.

Er muss hier ein Haus bauen.A)
Heute wurde hier ein Haus gebaut.B)
Das Haus ist neu gebaut worden.C)
Hier wird ein Haus gebaut.D)

Die höflich------- Frau dankt dem fremd-------
Mann für die Blumen.

Welche Endungen passen in die obigen
Lücken?

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

17.

-em / -enA)
-en / -eB)
-e / -enC)
-er / -emD)

Von / der / Mutter / Brief / kommt / meiner

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

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

18.

Der Brief kommt von meiner Mutter.A)
Die Mutter kommt Brief von meiner.B)
Kommt die Mutter von meiner Brief.C)
Meiner Mutter Brief kommt der von.D)

A: Warum kommst du nicht zur Party?
B: Ich bin nicht -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

19.

hat eingeladetA)
eingeladen wordenB)
einladen wollenC)
einzuladenD)

Kannst du das Licht ausmachen?

Wie lautet der obige Satz in der
Imperativ-Form?

Yukarıdaki cümlenin emir cümle şekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Aus mit dem Licht!A)
Das Licht ist aus bitte!B)
Vergessen Sie das Licht!C)
Mach das Licht aus!D)
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İNGİLİZCE 1 B
A: I don’t want to stay at home.
B: ------- we go to a café?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

1.

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

------- can I get to the zoo?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

WhichA)
WhereB)
WhatC)
HowD)

I like ------- tea.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

3.

drinksA)
drinkB)
drinkingC)
drankD)

------- to go shopping tomorrow?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

Would you likeA)
Let’sB)
Why don’tC)
What aboutD)

A: Hello! -------
B: My name is Alex.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

5.

How old are you?A)
Where are you from?B)
How are you?C)
What is your name?D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

the tallestA)
tallerB)
tallC)
tallestD)

I ------- to swim in the sea rather than swim in the
pool.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

enjoyA)
wouldB)
preferC)
hateD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

fasterA)
fastB)
fastestC)
the fastD)
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B
Tom ------- like playing football.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

hasn’tA)
doesn’tB)
don’tC)
isn’tD)

I wiII meet you ------- three o’clock tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

inA)
atB)
onC)
betweenD)

A: What is the time? 
B: ------- (06:45)

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

It is half past seven.A)
It is quarter past seven.B)
It is quarter to seven.C)
It is seven o’clockD)

A: Is Olivia young?
B: No, -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

12.

she isn’tA)
she hasn’tB)
she isC)
she doesD)

She ------- sleeping at the moment.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

areA)
isB)
doesC)
doD)

Sally is ------- than Ellen.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

olderA)
oldB)
the oldestC)
oldestD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

15.

studiedA)
studyB)
studyingC)
studiesD)

She ------- got two sisters.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

haveA)
isB)
areC)
hasD)
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B
A: -------?
B: I’m fine. Thank you.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

17.

Where are you from?A)
What is your name?B)
How are you?C)
How old are you?D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

18.

readA)
readingB)
readsC)
will readD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

19.

last yearA)
yesterdayB)
last monthC)
every dayD)

A: Have you got a computer?
B: No, I -------- got a computer.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

20.

hasA)
haven’tB)
haveC)
hasn’tD)
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FRANSIZCA 1 B
Hier soir, nous ------- allés au théâtre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

êtesA)
ontB)
sommesC)
sontD)

Si j'avais beaucoup d'argent, je(j') ------- le tour du
monde.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

feraA)
feraisB)
faisC)
ai faitD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

estA)
porteB)
asC)
voyageD)

------- a dansé.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

EllesA)
J’B)
TuC)
IlD)

Ayşe a ------- blanches et ------- noirs.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

des dents / des nezA)
des dents / des yeuxB)
des yeux / des dentsC)
des nez / des yeuxD)

------- les filles sont belles.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

ToutesA)
TousB)
ToutC)
TouteD)

«Gözleri mavi.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Il a les cheveux bleus.A)
Il a les yeux verts.B)
Il a les yeux bleus.C)
Il a les cheveux roux.D)

-  ------- sont vos pantalons?
-  Ils sont en laine.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

En quoi A)
Est-ce queB)
De quelleC)
À quoiD)
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B
La couleur du drapeau turc est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

roseA)
jauneB)
rougeC)
bleuD)

-  Tu as déjà vu ce film?
-  Non, je ne l'ai pas ------- vu.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

personneA)
encoreB)
quelque choseC)
aucuneD)

-  Vous avez appelé -------?
-  Non, je n'ai appelé personne.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

quelque choseA)
aucunB)
rienC)
quelqu'unD)

«Je suis monté dans le taxi.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Taksiden indirdim.A)
Taksiye bindim.B)
Taksiden indim.C)
Taksiye bindirdim.D)

«Si vous voulez partir, demandez la permission.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Gitmek istiyorsanız, izin isteyin.A)
Gelmek için, koşun.B)
Gelmek istiyorsanız susun.C)
Gitmek için, çalışın.D)

I. Je me réveille à 7 heures du matin.
II. Je prends mon petit déjeuner.
III. Je me couche tard.
IV.Je  m’habille   et  je  sors   de  la   maison  à  8

heures.

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

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

14.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Il a ------- à son père.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

téléphonesA)
téléphonerB)
téléphoneC)
téléphonéD)

-  -------?
-  Je pèse 62 kilos.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada cevabı
gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Combien pesez-vousA)
Portez-vous des lunettesB)
Combien mesurez-vousC)
Etes-vous de bonne humeurD)
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B
Nous avons ------- une voiture.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

étaitA)
monB)
euC)
ontD)

-  ------- sert un marteau?
- Ça sert à enfoncer un clou.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

PourquoiA)
Du quoiB)
De quoiC)
A quoiD)

I. D’abord, j’allume l’ordinateur.
II. Ensuite, je clique sur la souris.
III. J’envoie un mail.
IV. C’est une calculatrice.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

19.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

------- enfants ne vont pas à l’école.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

CertainsA)
CertainesB)
CertainC)
CertaineD)
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ALMANCA 3 B
Martin ------ morgens gern ------- im Bett liegen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

1.

bleibt / langeA)
blieb / schonB)
ist / nochC)
sind / frühD)

Ich lag im Bett und laß mein Buch.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Wem wollten Sie das Buch geben?A)
Wie heißt das Buch, das Sie lesen?B)
Wann sind Sie gestern abend nach Hause
gegangen?

C)

Was haben Sie gestern abend um zehn Uhr
gemacht?

D)

Ich komme gerade aus Italien und -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

wollte unbedingt morgen zu mir kommenA)
spreche ich immer auf DeutschB)
hast für die Prüfung zu arbeitenC)
drei Monate später fahre ich nach SpanienD)

Wohin geht Betül?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4.

Betül geht zu einer Besprechung.A)
Betül wohnt in Istanbul.B)
Sie sollte ihre Hausaufgaben machen.C)
Sie kommt aus Bulgarien.D)

Gestern Abend lag ich schon um acht im
Bett. Ich war sehr -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

nochA)
vielB)
altC)
müdeD)

Hakan geht ------- Ahmet ins Kino.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

sonstA)
undB)
mitC)
oderD)

Er hat seine Tasche ------- ------- Telefon
gelegt.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

7.

unter dieA)
zu derB)
neben dasC)
in denD)
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B
Was bedeutet das Wort “Huzurevi” auf
Deutsch?

“Huzurevi” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Das AltenheimA)
Der FremdenverkehrB)
Der BücherwurmC)
Die RechenmaschineD)

------- einem Kilometerzähler kann man Kilometer
zählen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

FürA)
MitB)
SeitC)
BeiD)

Wie lautet das Substantiv "Der Tag" in der
Adjektivform?

"Der Tag" isminin sıfat hali aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

taugtenA)
tragischB)
täglichC)
tagelangD)

lerne / wie / kochen / ich / der / Chefkoch / beste

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

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

11.

Der Chefkoch lernt kochen bestens wie ich.A)
Lerne ich kochen beste wie der Chefkoch.B)
Wie ich kochen lernen wie der beste
Chefkoch.

C)

Ich lerne kochen wie der beste Chefkoch.D)

Ich werde bald der berühmt------- und der
jüng------- Professor auf der Welt.

Welche Endungen passen in die obigen
Lücken?

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

12.

-este / -steA)
-e / -teB)
-er / -esC)
-st / -stD)

Wir geben Ihnen ------- Garantie ------- 2 Jahre.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

13.

immer / ausA)
noch / schonB)
nur / zumC)
volle / fürD)

A: -------?
B: Sie müssen auf den zweiten roten Knopf 

drücken. 
A: Danke sehr!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

14.

Wie funktioniert dieses GerätA)
Haben Sie neue WarenB)
Wo hast du das Werkzeug verlorenC)
Hast du den roten Knopf gesehenD)
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Am Montag habe ich meine Freundin besucht.

Wie lautet der obige Satz im Präteritum?

Yukarıdaki cümlenin geçmiş zaman şekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Am Montag werde ich meine Freundin
besuchen.

A)

Am Montag besuchte ich meine Freundin.B)
Meine Freundin wollte ich am Montag
besuchen.

C)

Am Montag hatte ich meine Freundin
besuchen sollen.

D)

Kayak yapmak ister misin?

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Hatten Sie Zeit zum Ski laufen?A)
Möchtest du Ski laufen?B)
Bist du Ski gelaufen?C)
Möchtet ihr Ski laufen?D)

A: Kommst du mit?
B: Wohin?
A: Wir machen einen Stadtbummel.
B: Nein, danke. Ihr ------- bestimmt zu 

lange bummeln!
A: Gut, dann sehen wir uns morgen!

Welches Wort passt in die Lücke im obigen
Dialog?

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

17.

wirstA)
wollenB)
werdetC)
werdenD)

Weil er den Wasserhahn nicht zugedreht hat.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Warum gehst du ins Badezimmer?A)
Was machst du im Badezimmer?B)
Warum stand das Badezimmer unter
Wasser?

C)

Wo ist das Badezimmer?D)

Was ------- ihr in den Ferien machen?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

wollenA)
wolltB)
wirstC)
willD)

Tolga frühstückt um acht Uhr.

Wie lautet der obige Satz im Futur?

Yukarıdaki cümlenin gelecek zaman şekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Tolga muss um acht Uhr gefrühstückt
haben.

A)

Tolga wird um acht Uhr frühstücken. B)
Tolga hatte um acht gefrühstückt.C)
Tolga kann um acht Uhr frühstücken.D)
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İNGİLİZCE 3 B
Mark doesn’t have ------- friends.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

aA)
muchB)
manyC)
a littleD)

I was very tired ------- I went to bed and slept
early. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

soA)
butB)
becauseC)
orD)

They are working on their project -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

at the momentA)
last nightB)
every dayC)
yetD)

Catherine is playing tennis, ------- her favourite
sport is football.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

butA)
norB)
soC)
orD)

Greg: What are your plans for next year?
Betty: I ------- a dance school.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

5.

have openedA)
openedB)
openC)
am going to openD)

Amy usually ------- books in her free time. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

readsA)
readB)
is readingC)
is going to readD)

A: ------- do you go to school?
B: I go to school by car.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

7.

WhoA)
HowB)
WhichC)
WhatD)

At the moment we ------- ready for the party.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

getA)
are gettingB)
gotC)
will getD)
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B
We need ------- lemons for the salad.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

anyA)
muchB)
a littleC)
someD)

Begüm ------- her homework tonight.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

finishedA)
is going to finishB)
finishC)
are going to finishD)

------- boys are really kind.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

IsA)
ThatB)
TheseC)
ThisD)

There was a ------- in front of my neighbour’s
house.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

12.

English nice old carA)
nice old English carB)
nice English old carC)
old nice English car  D)

------- İstanbul is a very beautiful city.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

AA)
TheB)
(…)C)
AnD)

They help ------- father in the garden at the
weekends.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

mineA)
himB)
theirsC)
theirD)

 A: ------- do the banks open everyday?
 B: The banks open at 9.00 am.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

15.

HowA)
When B)
WhyC)
WhatD)

My friend, Julie visits ------- aunt every Saturday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

himA)
sheB)
hisC)
herD)
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B
Is your mother ------- engineer or ------- doctor?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

the / aA)
a / aB)
an / theC)
an / aD)

Look at ------- boy in the garden over there.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

thisA)
theseB)
thatC)
thoseD)

My sister never ------- milk.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

drinksA)
drinkB)
drinkingC)
will drinkD)

That book is mine, not -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

20.

yourA)
myB)
yoursC)
herD)
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FRANSIZCA 3 B
- Elle téléphone à sa mère?
- Oui, elle ------- téléphone.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

luiA)
leB)
laC)
elleD)

Cette histoire se passe ------- 1920.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

leA)
auB)
enC)
deD)

C’est moi qui ------- cassé le vase.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

asA)
estB)
aC)
aiD)

ce    /    résoudre    /    comment    /    problème?
  I                II                     III                    IV

Mettez dans le bon ordre.

Yukarıdaki kelimelerin anlamlı bir bütün
oluşturan sırası aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

4.

I, IV, II, IIIA)
II, IV, III, IB)
III, I, II, IVC)
III, II, I, IV  D)

I. Elle arrive quand?
II. À trois heures.
III.Vous avez l’heure?
IV.À trois heures du matin?

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

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü 
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

5.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Quand il pleut je prends mon -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

voitureA)
parapluieB)
tableauC)
bottesD)

Il fait -------.  Ferme la fenêtre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

chaudA)
douceB)
douxC)
froidD)

-------, ils détruisent les forêts pour construire des
maisons.

Complétez la phrase avec la proposition qui
convient.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

Puisque tout le monde est maladeA)
Comme les gens sont inconscientsB)
Parce que les gens sont heureuxC)
Car les voitures sont dangereuses pour la
santé

D)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B

32 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Il fait ------- tu veux.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

ce quiA)
queB)
ce queC)
quiD)

Je te dis d’ ------- la fenêtre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

ouvertA)
ouverteB)
ouvrirC)
ouvreD)

Mme Poirier : Tu connais ------- jeune homme?
M. Poirier : Oui, je le connais.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

cetA)
cetteB)
cesC)
ceD)

------- parfum aimez-vous?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

QuelA)
QuelsB)
QuellesC)
QuelleD)

-  Cette fille est- ------- belle?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

ilA)
onB)
elleC)
tuD)

------- je parle, elle part.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

Ce queA)
LorsqueB)
Depuis queC)
DepuisD)

«Paris est une capitale qui attire beaucoup de
touristes.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Paris çok sayıda turist çeken bir başkenttir.A)
Paris bir başkent ve turistik şehirdir.B)
Paris turistlerle dolu bir şehirdir.C)
Paris çok turistik bir başkenttir.D)

- ------- habitez-vous à Marseille?
- J’habite à Marseille ------- 2004.

Complétez le dialogue  avec les expressions
qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

Depuis combien de temps / commeA)
Pour où / quandB)
Dès que / depuis quandC)
Depuis quand / depuisD)
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B
- Je n’aime  ------- les bonbons, ------- le chocolat.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

ni / niA)
ni / neB)
ne / pasC)
ne / niD)

- Est-ce que tu veux -------?
- Oui, un café.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

personneA)
quelque choseB)
rienC)
quelqu’unD)

«Babam yirmi bin avro buldu.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Mon père a trouvé vingt mille euros.A)
Mon père a gagné dix mille euros.B)
Mon père a cherché dix mille euros.C)
Mon père veut vingt mille euros.D)

- Il va chez le médecin?
- Oui, il ------- va.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

enA)
yB)
luiC)
meD)
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DİL VE ANLATIM 5 B
Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı
edebi metinlerden biri değildir?

1.

MasalA)
RomanB)
ŞiirC)
DestanD)

Tanınmış yazarların birbirlerine yazdıkları,
fikir ve sanat olaylarını, eserleri tartıştıkları
mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Özel mektuplarA)
Teşekkür mektuplarıB)
Tebrik mektuplarıC)
Edebi mektuplarD)

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı
edebi metinlerden biri değildir?

3.

MasalA)
KaragözB)
Köy tiyatrosuC)
Orta oyunuD)

Çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde
oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde
müzik, raks ve şarkı da bulunan doğaçlama
bir oyun olarak tarif edilen tür
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

MüzikalA)
Orta oyunuB)
KomediC)
KaragözD)

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin
ögelerinden biri değildir?

5.

OlayA)
ÜslupB)
ZamanC)
SerimD)

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri yazarına
verilen isimlerden biri değildir?

6.

Tenkit yazarıA)
MünekkitB)
HatipC)
EleştirmenD)

Bir yazarın gazetelerde; güncel, önemli
özelliği olan herhangi bir konu üzerinde
kişisel görüş ve düşüncelerini akıcı bir dille
belgelendirme gereği duymadan yazdığı ciddi
ve nükteli fikir yazılarına ne ad verilir?

7.

FıkraA)
MakaleB)
EleştiriC)
SohbetD)

Edebiyatımızın gezi türündeki ilk ve en büyük
eseri olarak nitelendirilen Seyahatname'nin
yazarı kimdir?

8.

Edip Ahmet YüknekiA)
Evliya ÇelebiB)
Pierre LotiC)
Halikarnas BalıkçısıD)

Olay çevresinde oluşan edebi metinlerle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Kurmacanın imkânlarından yararlanılır.A)
İnsana özgü durumlar somutlaştırılır.B)
Bir olay örgüsü vardır.C)
Okuyanın yorumuna dayanır.D)

Sanat metinleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

10.

Amaç, bilgi vermektir.A)
Gerçeklik ön plandadır.B)
Edebiyat biliminin içerisinde yer alır.C)
Kelimeler somut anlamlıdır.D)
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B
Uzun zamandır görüşemediğiniz uzaktaki bir
arkadaşınıza yaz tatili ile ilgili duygu ve
isteklerinizi ilettiğiniz yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

MektupA)
DilekçeB)
Manzum hikâyeC)
HitapD)

Anlatmaya bağlı edebi metinler
edebiyatımızda aşağıdakilerden hangisiyle
başlar?

12.

Tarihi metinlerA)
DestanB)
DramC)
ŞiirD)

Gezi yazılarının eski adı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

HatıraA)
NameB)
VakanameC)
SeyahatnameD)

Fıkra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

14.

Anlatım sizli bizli ve resmidir.A)
Dil göndergesel işlevinde kullanılır.B)
Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden
oluşur.

C)

Olaya dayalı bir anlatımı vardır.D)

Aşağıdakilerden hangisi modern Türk
tiyatrosu içerisinde yer almaz?

15.

DramA)
KomediB)
Orta oyunuC)
TrajediD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama
işareti yanlış kullanılmıştır? 

16.

Bu sorunun cevabı nedir?A)
"İmdat?" diye bir ses işitti.B)
Ey Türk Gençliği!C)
Matematik, fizik, kimya en sevdiği derslerdi. D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin
kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı
yapılmıştır?

17.

Bu yağmur da gidilir mi?A)
Umut çölde bir vahadır.B)
Ayakta durmakta zorlanıyor.C)
Sevgide riya olur mu?D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım
yanlışı vardır?

18.

Beni anlıyor musun?A)
Gidip de dönmemek var.B)
Ayakta durmak zordu.C)
Duyduklarım yalanmı?D)

Aşağıdaki sözcülerin hangisinde ses
düşmesi olmamıştır?

19.

ÇevrilmekA)
SarsılmakB)
KaybolmakC)
EmretmekD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sessiz
türemesine örnek bir sözcük vardır?

20.

Bana emretme.A)
Hükmen yenik sayıldı.B)
Fikrini kendine sakla.C)
Teklifimi reddetmedi.D)
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TÜRK EDEBİYATI 4 B
Zamanın olaylarını yazmakla görevlendirilen
kişiye ne ad verilir?

1.

MeddahA)
KâtipB)
VakanüvisC)
SeyyahD)

Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık temalı
halk hikâyelerinden biridir?

2.

KöroğluA)
Âşık GaripB)
Tahir ile ZühreC)
Kerem ile AslıD)

Türk şiirinde gazelden sonra en çok
kullanılan nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

TürküA)
RubaiB)
MersiyeC)
KasideD)

Allah'a yakarışı işleyen, bağışlanmayı dileyen
şiirlere ne ad verilir?

4.

NaatA)
TevhitB)
MünacaatC)
KasideD)

Aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih, macera,
yiğitlik ve mizah temaları içeren divan
edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

HicviyeA)
MersiyeB)
MedhiyeC)
MesneviD)

İslami döneme ait ilk eserleri ortaya koyan ilk
Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

GöktürklerA)
EmevilerB)
UygurlarC)
KarahanlılarD)

Bütün beyitleri aynı güzellikte, aynı değerde
olan gazellere ne ad verilir?

7.

Musammat gazelA)
Yek-âvaz gazelB)
Düz gazelC)
Yek-ahenk gazelD)

Kısa, nükteli ve güldürücü hikâyelere ne ad
verilir?

8.

FıkraA)
MethiyeB)
MitosC)
İlahiD)
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B
X. yüzyılda tam bir halk hikayesi biçimini
alan, birbirini küçük yaşta seven ama
kavuşamayan iki gencin aşkını anlatan
mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

9.

HarnâmeA)
Hüsn ü AşkB)
MevlidC)
Leylâ ve MecnûnD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk halk tiyatrosu
içinde yer almaz?

10.

MeddahA)
Orta oyunuB)
DramC)
Köy seyirlik oyunuD)

Türk Edebiyatı'nın ünlü mesnevilerinden biri
olan Divan-ı Risaletü’n Nushiye'nin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Yunus EmreA)
Süleyman ÇelebiB)
FuzuliC)
NabiD)

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı
İmparatorluğu’nda Cihannüma, Fezleke,
Keşfu’z-zunün gibi önemli eserleriyle
tanınan, XVII. yüzyılın çok yönlü
yazarlarından ve düşünürlerinden biridir?

12.

Süleyman ÇelebiA)
Kâtip ÇelebiB)
Evliya ÇelebiC)
Mütercim AsımD)

Kırgızların geleneklerini, ahlak ve aile
hayatlarını, dünya ve hayat görüşlerini
anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir?

13.

İlyada DestanıA)
Türeyiş DestanıB)
Manas DestanıC)
Oğuz DestanıD)

Kültürel tarihimizi aydınlatacak düşüncelerin,
toplumun değer yargılarının ele alınıp
işlendiği, Yusuf Has Hacip tarafından yazılan
"Siyasetnâme" türünün ilk örneği sayılan
eser aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Atabetü'l-HakâyıkA)
Kutadgu BiligB)
Mantıku't-TayrC)
Divân-ı HikmetD)

Aşağıdakilerden hangisi seyahatname
türünde önemli eserler veren seyyahlar
arasında yer almaz?

15.

Aşkî EfendiA)
Evliya ÇelebiB)
Marco PoloC)
İbn BattutaD)

Şairin bir kimsenin ölümünden duyduğu
üzüntüyü anlattığı kasideye ne ad verilir?

16.

MersiyeA)
TevhitB)
HicviyeC)
MünacaatD)
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Divan edebiyatında şairlerin kendilerini övme
geleneği vardı.

Kaside nazım şekli içinde şairin kendini
övdüğü bölüme ne ad verilir?

17.

MersiyeA)
FahriyeB)
GirizgâhC)
MedhiyeD)

Lâle Devri'nin İstanbul'unu, doğal
güzelliklerini ve eğlence hayatını gazel ve
şarkılarında ölümsüzleştiren;
millileşme-mahallileşme akımının temsilcisi,
klasik edebiyatın usta şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

BâkîA)
NedimB)
Şeyh GalipC)
ŞeyhiD)

‘Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol’
sözü kime aittir?

19.

Âşık PaşaA)
FuzulîB)
NâbiC)
MevlânaD)

Leyla ve Mecnun adlı eserin nazım şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

KasideA)
MurabbaB)
MesneviC)
GazelD)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B

39 İzleyen sayfaya geçiniz.



TÜRK EDEBİYATI 7 B
Peyami Safa’nın romanları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

1.

Anadolu’ya, Anadolu insanının dünyasına
eğilmesi

A)

Bireyin öne alındığı, ruh çözümlemelerine
dayalı romanlarının olması

B)

Emekleriyle yaşayan küçük insanları konu
edinmesi

C)

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk toplumunun
geçirdiği aşamaları konu edinmesi

D)

Garip akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

2.

Ağır bir dil kullanılmıştır.A)
Yaşama sevinci, günlük yaşam, küçük
adamın dertleri anlatılmıştır.

B)

Şiirlerini “Garip” adlı bir kitapta toplamıştır.C)
Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay
Rıfat temsilcileridir.

D)

Sabahattin Ali’nin Anadolu köy ve kasaba
hayatının acıklı hallerini gerçekçi ve gözlemci
bir şekilde yazdığı romanı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

DamgaA)
Kuyucaklı YusufB)
Bizim KöyC)
Anayurt OteliD)

Kendi yazdığı, yönettiği, oynadığı yirmiye
yakın oyununda kalıplaşmış düşünceleri
sarsan, seyirciyi şaşırtarak hep diken
üstünde tutan tiyatrocu aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Memet BaydurA)
Tarık BuğraB)
Aziz NesinC)
Ferhan ŞensoyD)

Ruşen Eşref Ünaydın’ın Atatürk’ü anlattığı
kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

5.

ÇocukluğumA)
HatıralarB)
İlme DoğruC)
Karalama DefteriD)

Bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi
vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da
savunmak amacıyla yazılan, yazarın kişisel
görüşlerini de yansıttığı gazete ve dergi
yazılarına ne ad verilir?

6.

FıkraA)
GünceB)
DenemeC)
MakaleD)

Deneme türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

7.

Deneme, bir çırpıda okunabilecek uzunlukta
olur.

A)

Yazar, düşüncelerini ispatlamak için uğraşır.B)
Yazarın kültür konularındaki birikimi
okuyucunun olaylara farklı pencerelerden
bakmasını sağlar.

C)

Yazar duygularını kendi kendisiyle konuşur
gibi yazar.

D)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı
yıllarında millî eğitim ve kültür alanında
yapılan atılımlardan biri değildir?

8.

Dinî ağırlıklı kitapların basımının artmasıA)
Köy Enstitülerinin kurulmasıB)
Tercüme Bürosunun kurulmasıC)
Dünya klasiklerinin çevrilmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki
ilk deneme yazarları arasında yer almaz?

9.

Ahmet RasimA)
Cenap ŞahabettinB)
Nurullah AtaçC)
Falih Rıfkı AtayD)

“Sokrates’in Savunması” adlı oyunun yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Turan OflazoğluA)
Haldun TanerB)
Aziz NesinC)
Orhan AsenaD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre
makale türlerinden biri değildir?

11.

Askeri makaleA)
Siyasal makaleB)
Edebi makaleC)
BaşmakaleD)
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Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi
fıkra yazarlarından biri değildir?

12.

Halide Edip AdıvarA)
Refik Halit KarayB)
Burhan FelekC)
Yusuf Ziya OrtaçD)

Reşat Nuri Güntekin'in gezi kitabı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Anadolu NotlarıA)
Yeşil GeceB)
Yaprak DökümüC)
Dudaktan KalbeD)

Gerçeküstücü üslupla Türk–İslam
mistisizmini ifade eden orijinal şiirler yazan
şair aşağıdakilerden hangisidir?

14.

İlhan BerkA)
Ece AyhanB)
Turgut UyarC)
Sezai KarakoçD)

İtalyan edebiyatında en tanınmış anı yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Alberto MoraioA)
Fillippo MarinettiB)
Silvio PellicaC)
ManzoniD)

Deneme türünün öncüsü kabul edilen Fransız
yazar aşağıdakilerden hangisidir?

16.

MontaigneA)
Simone de BeauverB)
Jean Paul SartreC)
Andre MalrauxD)

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan
yazar aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Buket UzunerA)
Nermi UygurB)
Orhan PamukC)
Yaşar KemalD)

Eserlerinde, Türkiye’nin Tanzimat’tan
itibaren geçirdiği değişimleri anlatan hem
Millî edebiyat hem Cumhuriyet dönemi
romancılarından olan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Sait FaikA)
Sabahattin AliB)
Yakup KadriC)
Orhan KemalD)

İbrahim Şinasi ve Âgah Efendi'nin birlikte
çıkardıkları gazete aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Ceride-i HavadisA)
Takvim-i VekayiB)
Tercüman-ı AhvalC)
VakitD)

Yedi Meşaleciler topluluğunun en güçlü şairi
olan ve şiirlerinde kader, ölüm ve küçük
mutlulukları işleyen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Muammer LütfiA)
Yaşar Nabi NayırB)
Cevdet KudretC)
Ziya Osman SabaD)
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FİZİK 4 B

Yukarıdaki şekilde gergin bir yayda
oluşturulan ve ok yönünde ilerleyen dalganın
K, L ve M noktalarının hareket yönünde
oluşturduğu değişimler aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

K, M ve L aşağıA)
K, M ve L yukarıB)
K ve L aşağı, M yukarıC)
K aşağı, M ve L yukarıD)

Esnek bir yayda oluşturulan periyodik
dalgaların 4 ardışık dalga tepesi arasındaki
uzaklık 12 cm'dir. Dalgaların yayılma hızı 10
cm/s olduğuna göre dalganın frekansı kaç  
Hz 'dir?

2.

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

Deprem oluşumu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Depremlerin oluşumu dünyanın iç yapısıyla
ilgilidir.

A)

Levhalar daima hareketsizdir.B)
Levhaları birbirinden ayıran çatlaklara fay
denir.

C)

Kayalardan oluşan yer kabuğu esnek bir
ortamdır.

D)

Richter ölçeğine göre aşağıdaki deprem
şiddetlerinden hangisi felaket olarak
adlandırılır?

4.

6,8A)
7,0B)
7,8C)
9,2D)

I. Ses dalgaları enerji taşır.
II.   İnsan kulağının algılayamadığı ses yoktur.
III. Bir ses dalgasının algılanabilirliğini belirleyen

temel büyüklük frekanstır.

Ses dalgaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

5.

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

Üzerinde eşit aralıklarla açılmış yarıklar
bulunan daire şeklindeki dalga ölçüm aracına
ne ad verilir?

6.

StroboskopA)
BatimetreB)
TeleskopC)
RezonansD)

I.   Frekans
II.  Periyot
III. Dalga boyu

Bir leğendeki suyun yüzeyi eşit zaman
aralıklarıyla düşen özdeş su damlaları tarafından
dalgalandırılıyor. Bir süre sonra aynı damlalar su
yüzeyine daha kısa ve eşit zaman aralıklarıyla
düşmeye başlıyor.

Buna göre damlaların düşüşündeki bu
değişiklik leğendeki su yüzeyinde oluşan
dalgaların yukarıdaki büyüklüklerinden
hangilerini değiştirir?

7.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)
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Yukarıdaki şekilde A, B ve C atmalarından
hangileri baş aşağı dönerek yansır?

8.

Yalnız AA)
Yalnız C B)
A ve CC)
B ve CD)

İp ya da sarmal yay'ın yukarı doğru ani
sarsılması sırasında oluşan şekil
değişikliğine ne ad verilir?

9.

Doğrusal dalgaA)
HızB)
GenlikC)
AtmaD)

Bir tümsek aynanın önüne konulan
yukarıdaki ABCD cisminin tümsek aynadaki
görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

10.

A)

B)

C)

D)

Salınan bir cisme ya da sisteme salınım
periyoduna eşit aralıklarla enerji verildiğinde
cismin veya sistemin  maksimum genlikle
salınım yapmasına ne ad verilir?

11.

DalgaA)
SinyalB)
RezonansC)
YankıD)

Işığın dalga teorisini ilk defa ortaya atan ve
ışığın esnek ortamda yayılan bir dalga
olduğunu savunan bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

YoungA)
HuygensB)
HertzC)
Newton D)
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Bir ışık kaynağının bir yüzeye birim zamanda
gönderdiği ışık enerjisine ne ad verilir?

13.

Işık akısıA)
Aydınlanma şiddetiB)
Optik yoğunluğuC)
KırılmaD)

Düzlem aynaya yukarıdaki şekildeki gibi
gelen I ışınının düzlem aynadan yansıma açısı
kaç derecedir? 

14.

20A)
30B)
45C)
60D)

I.    Kırmızı
II.   Beyaz
III.  Lacivert
IV.  Yeşil

Yukarıdakilerden hangileri ışığın ana
renklerindendir?

15.

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

Saydam I, II ve III ortamları ve tek renkli I ışının
bu ortamlarda izlediği yol yukarıdaki şekildeki
gibidir. 

Buna göre I, II ve III ortamlarının kırıcılık
indisleri n1, n2 ve n3 arasındaki büyüklük
ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

16.

n1 < n2 < n3A)
n1 = n2 > n3B)

n1 > n2 = n3C)

n2 > n3 > n1D)

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi yarıçapları r, 2r
ve 3r olan A, B ve C kürelerinin merkezlerinde
özdeş ve şiddetleri I olan ışık kaynakları
bulunmaktadır. 

Buna göre kürelerin iç yüzeylerindeki
aydınlanma şiddetleri EA, EB ve EC
arasındaki  büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

EB ˃ EC = EAA)

EB ˃ EC ˃ EAB)

EB = EC = EAC)

EB = EC ˃ EAD)
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Işık şiddeti ------ sembolü ile gösterilir. Birimi
------- dır. Kısaca ------- şeklinde gösterilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru
şekilde tamamlar?

18.

I - Watt - crA)
R - Candela - prB)
R- Watt - csC)
I - Candela - cdD)

Yukarıdaki şekilde odak uzaklığı f olan ince
kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen
ışınlar mercekten ne kadar uzakta odaklanır? 

19.

fA)
f/2 B)
2 fC)
3 fD)

Bir çukur aynaya yukarıdaki şekildeki gibi
gelen I ışını aynada yansıdıktan sonra hangi
noktadan geçer?

20.

F noktasındanA)
TF arasındanB)
M noktasından C)
FM arasındanD)
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SEÇMELİ FİZİK 1 B

Ağırlığı P olan cisim iplerle şekildeki gibi
asılmıştır. Buna göre,  ve  gerilme

kuvvetleri kaç P’dir? (cos53o = sin37o = 0,6;
sin53o = cos37o = 0,8)

1.

A)

B)

C)

D)

Doğuya doğru yere göre v büyüklüğünde sabit
hızla giden K aracındaki sürücü, L aracını
doğuya doğru v büyüklüğünde hızla gidiyor
olarak görmektedir. 

Buna göre, L aracının yere göre hareket yönü
ve hızının büyüklüğü aşağıdakilerden
hangisinde birlikte verilmiştir?

2.

Kuzey, vA)
Batı, 2vB)
Doğu, vC)
Doğu, 2vD)

Şekildeki gibi karşılıklı olarak birbirine doğru
 ve  hızla gelen

 ve  kütleli iki cisim

çarpıştıktan sonra, kenetlenerek hızıyla

birlikte hareket etmektedirler.  hızı kaç
m/s olur?

3.

1,2A)
2,1B)
3,5C)
6D)

Vektörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

4.

Bir vektörün uzunluğu, büyüklüğünün
tersidir.

A)

Vektör bir skaler niceliktir.B)
Bir vektörün büyüklüğü her zaman pozitif bir
tam sayıdır.

C)

Yönü ve büyüklüğü aynı olan vektörlere zıt
vektörler denir.

D)

Enerji/kuvvet aşağıdaki niceliklerden
hangisinin birimine karşılık gelir?

5.

TorkA)
İvmeB)
İşC)
YerdeğiştirmeD)
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Şekildeki   sistem  O  noktası etrafında
serbest olarak   dönebildiğine   göre,
sistemin     dengede   olabilmesi    için  F
kuvvetinin   değeri    kaç   N   olmalıdır?  
(g=10 m/s2; cos37o = 0,8; sin37o = 0,6)

6.

7,5A)
10,5B)
12,5C)
14,5D)

Bir top A noktasından 100 m/s ilk hızla
fırlatılmıştır. Bu top B noktasında yere
çarptığına  göre,   AB arası   kaç m’dir?   
(g=10 m/s2 , Sürtünmeleri ihmal ediniz.)

7.

320A)
480B)
640C)
960D)

I. Esnek çarpışmada sadece momentum 
korunur.

II. Esnek olmayan çarpışmada hem momentum 
hem de sistemin toplam mekanik enerjisi 
korunur.

III. Esnek olmayan çarpışmada sadece 
momentum korunur.

Esnek ve esnek olmayan çarpışmalarla ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

8.

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

Yukarıdaki A ve B vektörlerinin bileşkesi kaç
N’dur? (cos60o = 0,5; sin60o = 0,86)

9.

25A)
100B)
150C)
175D)

Bir top, A noktasından 20 m/s yatay bir hızla
fırlatılmış ve şekilde gibi bir yörünge
izlemektedir. Bu topun B noktasından
geçerken sahip olduğu hızın büyüklüğü   kaç  
m/s’dir? (g=10 m/s2, Sürtünmeleri ihmal
ediniz.)

10.

20A)

B)

40C)

D)
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Sabit ivme ile düz yolda ilerleyen bir
otomobilin hız-zaman grafiği yukarıda
verilmiştir. Bu otomobil harekete başladıktan
sonra durana kadar kaç metre yol alır?

11.

200A)
300B)
450C)
600D)

Yukarıdaki vektörlerinin
toplamının x ve y bileşenleri aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

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

Birbirine iple bağlı 5 m ve 2 m kütleli iki
cisim sürtünmesiz bir yüzeyde F kuvvetiyle
şekildeki gibi çekilmektedir. İpte oluşan
gerilme kuvveti kaç F’dir?

13.

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

Şekildeki  32 m genişliğe sahip nehrin
akıntı hızı 12 m/s’dir. O noktasından 
başlayarak   suya göre  10 m/s hızla 
yüzmeye   başlayan   bir yüzücü karşı 
kıyıya M noktasından kaç metre uzakta çıkar?
(cos53o = sin37o = 0,6; sin53o = cos37o = 0,8)

14.

18A)
20B)
24C)
30D)

Yerden yukarı doğru atılan bir cisim
hareketinin 3. ve 7. saniyesinde aynı
konumdan geçmektedir. Bu cisim kaç m/s
hızla yere çarpar? (Sürtünmeleri ihmal
ediniz, g10 m/s2)

15.

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

60 kg  kütleli bir kayakçı A noktasından 4 m/s
hızla kaymaya başlıyor. C noktasına gelince
hızı 6 m/s’ye ulaştığına göre, C noktasının
yüksekliği kaç metredir? (g10 m/s2)

16.

5A)
10B)
14C)
18D)
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B

Sabit akıntı hızına sahip bir nehirde 
noktalarından yüzmeye başlayan K ve L
yüzücülerinin suya göre hızları şekilde
gösterildiği gibidir.  yüzücülerinin
karşı    kıyıya    ulaşma      zamanları
arasındaki    fark  kaç   saniyedir?       
(cos53o = sin37o = 0,6; sin53o = cos37o = 0,8)

17.

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

5 kg’lık bir blok, şekildeki gibi hafif bir yaya
tutturulmuştur. Blok denge konumundan
sağa doğru 50 N’luk kuvvet ile 10 cm
çekilerek serbest bırakılıyor. Yatay yüzey
sürtünmesiz ise, bloğun denge konumundan
geçerken hızı kaç m/s olur?

18.

0,1A)
1B)
3C)
5D)

Şekildeki D cismi sürtünmeli ABC yolu boyunca F
kuvvetiyle çekilmektedir. AB ve BC yollarında
cisme etki eden kinetik sürtünme kuvvetleri
sırasıyla F ve 2F büyüklüğündedir.

I. AB arasında sabit hızla hareket eder.
II. AB arasında yavaşlar.
III. BC arasında yavaşlar. 

D cismi için yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

19.

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

Vektörlerle ilgili aşağıdaki eşitliklerden
hangisi yanlıştır?

20.

Vektör x Skaler  SkalerA)
Vektör  Vektör  VektörB)
Vektör – Vektör  VektörC)
Vektör / Skaler  VektörD)
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SEÇMELİ FİZİK 2 B

Sığaları 5F, 3F ve 8F olan A, B ve D
kondansatörleri 40 V’luk bir üretece
yukarıdaki gibi bağlanmıştır. D sığası
üzerinde depolanan enerji kaç J’dür?

1.

800A)
1000B)
1200C)
1600D)

Yukarıdaki +5q yüküne sahip noktasal bir
yükün kendisinden 2r uzaklıkta oluşturacağı
elektrik alanın büyüklüğü ve yönü
aşağıdakilerden hangisidir? (k:Coulomb
sabitidir.)

2.

5 kq/4r2, sağaA)
5 kq/4r2, solaB)
5 kq/2r , sağaC)
5 kq/2r , solaD)

Direnci 4  olan bir iletken telden geçen AC
akım, zamanla amper
bağıntısına göre değişmektedir. Buna göre,
bu iletkenin uçları arasındaki gerilimin etkin
değeri kaç volttur?

3.

A)

B)

40C)

D)

I. Manyetik akı, manyetik alanın büyüklüğü ile 
doğru orantılıdır.

II. Manyetik akı, yüzey alanı (A) ile ters 
orantılıdır.

III. Manyetik alanın geçtiği yüzey ile manyetik 
alan arasındaki açının değişimi manyetik 
akıda değişime sebep olur.

Manyetik akı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

4.

I ve IIA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)

Yukarıdaki  ideal transformatörlerin K, L, M
ve P bobinlerinin sarım sayıları oranları
sırasıyla  V1
gerilimi 80 V ise  V2  gerilimi kaç V’tur?

5.

16A)
20B)
24C)
36D)

Yukarıdaki sayfa düzlemine dik olan bir
manyetik alanda 1 m uzunluğunda olan bir tel
10 m/s hızla hareket etmektedir. Bu telin
uçları arasında oluşan indüksiyon emk’sı kaç
volttur? 

6.

10A)

B)

25C)

D)
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B

Yukarıdaki manyetik alana dik olacak şekilde
akım taşıyan M ve N tellerine etki eden
manyetik kuvvetlerin yönleri aşağıdakilerden
hangisidir? (Tellerin birbirlerine uyguladığı
kuvveti ihmal ediniz.)

M N

7.

Sola        SağaA)
Sağa        AşağıB)
Sağa        SolaC)
Aşağı        SolaD)

Üç farklı yük şekildeki gibi
konumlandırılmıştır. Bu sistemin toplam
elektriksel potansiyel enerjisi kaç

’dir? (k: Coulomb sabitidir.)

8.

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

Yukarıdaki şekilde sayfa düzlemine dik
olarak yerleştirilmiş düz ve çok uzun iki tel
2A ve 6A akım taşımaktadır. K noktasında
oluşan manyetik alanın büyüklüğü ve yönü
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)

Plakaları arası 2 mm ve yüzey alanı 10 cm2 olan
paralel plakalı bir kondansatörün arası hava ile
doldurulmuştur. 

Bu kondansatörün sığası kaç
pF’tir?

10.

4,4A)
12B)
20C)
44D)
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B

Yukarıdaki 2q ve q yükleri aralarında d
mesafesi olacak şekilde yerleştirilmiştir. q
yükünü A noktasından B noktasına götürmek
için yapılması gereken iş aşağıdakilerden
hangisidir? (k: Coulomb sabitidir.)

11.

A)

B)

C)

D)

Elektrik alan çizgileri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Elektrik alan çizgi sayısı yük miktarı ile
orantılıdır.

A)

Bir bölgede elektrik alan çizgilerinin sıklığı
artarsa, o bölgede elektrik alanın şiddeti de
artar.

B)

Elektrik alan çizgileri yüke çok yakın
bölgelerde birbirini kesebilir.

C)

Elektrik alan çizgileri () yükten çıkar ve (–)
yükte son bulur.

D)

Yukarıdaki şekilde sonsuz uzunlukta
birbirine paralel X ve Y telleri, i ve 3i
akımlarını taşımaktadır. A ve B noktalarındaki
manyetik alanların birbirine eşit olduğu
bilindiğine göre Y telinin B noktasına olan
uzaklığı kaç d’dir?

13.

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

Dört noktasal yük şekildeki gibi
yerleştirilmiştir. A noktasında toplam
elektriksel potansiyel sıfır olduğuna göre, qx
yükü kaç q’dur?

14.

2qA)
qB)
2qC)
6qD)

Şekildeki devrede a-b uçları arasındaki
eşdeğer sığa kaç F’tır?

15.

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

İki iletken plakanın arası 20 cm’dir. Bu
plakaların uçlarına 12 V’luk bir akü
bağlanmıştır. Eğer negatif ucun bağlı olduğu
plakadan bir elektron koparsa, artı uca kaç
m/s hızla çarpar?
( kg, C)

16.

A)

B)

C)

D)
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Yukarıdaki devre özdeş kondansatörlerden
kurulmuştur. L kondansatörünün yükü Q ise,
devredeki kondansatörlerin toplam yükü kaç
Q’dur?

17.

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

Coulomb yasasına göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

18.

Elektriksel kuvvet, yüklerin miktarlarıyla
doğru orantılıdır.

A)

Elektriksel kuvvet vektörel bir niceliktir.B)
Aynı türe sahip yükler birbirlerine itme
kuvveti uygularlar.

C)

Elektriksel kuvvet, iki yük arasındaki mesafe
ile doğru orantılıdır.

D)

Frekansı 60 kHz olan sinüzoidal bir alternatif
gerilime bağlı olan 90 nF’lık bir
kondansatörün kapasitansı kaç 'dur?

19.

16,2A)
30,9B)
54,0C)
150,0D)

Yukarıdaki 2q yükü üzerine etki eden net
elektriksel kuvvet kaç dir?
(k: Coulomb sabitidir.)

20.

2A)
5/2B)
7/2C)
4D)
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SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 B
Temsili demokraside  oy kullanma şekli
aşağıdakilerden hangileridir?

1.

Sınırlı - nesnelA)
Sınırsız - özelB)
Kısıtlı - genelC)
Evrensel - genelD)

Aşağıdakilerden hangisi I. kuşak haklardan
biridir?

2.

Düşünce  hürriyetiA)
Barış hakkıB)
Ekonomik hakkıC)
Çevre hakkıD)

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin yönetim
biçiminin demokrasi olarak
adlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan ilke ve
kurumlardan biri değildir?

3.

HilafetA)
Hukukun üstünlüğüB)
SeçimlerC)
ÇoğulculukD)

Aşağıdakilerden hangisi halk iktidarı veya
halk egemenliği de anlamına gelmektedir?

4.

EşitsizlikA)
ÖzgürlükB)
DemokrasiC)
AyırımcılıkD)

1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır.A)
Ekonomik ve sosyal haklara ayrıntılı biçimde
yer vermiştir.

B)

Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.C)
Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere
bırakılmıştır.

D)

I.   İnsan Hakları Üst  Kurulu
II.  İnsan Hakları  Danışma Kurulu
III. İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları

Yukarıdakilerden hangileri Başbakanlık ve
İnsan Hakları Başkanlığınca çeşitli kurul ve
komisyonları arasında yer alır?

6.

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

Halk kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

7.

Ortak bir amaçla bir araya gelmiş
insanlardır.

A)

Halk olmaksızın devletin varlığından söz
edilebilir.

B)

Somut bir varlıktır.C)
Belli bir zamanda belli bir yerde yaşayan
insanları ifade eder.

D)

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin
işlevlerinden biri değildir?

8.

İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmekA)
Ülke  sorunlarını dile getirmemekB)
Halk ile iktidar arasında aracılık yapmakC)
Seçimler için aday göstermekD)

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti
olmanın gereklerinden biri değildir?

9.

Mahkemelerin bağımsızlığıA)
Kanun önünde eşitlikB)
İdarenin yargısal denetimiC)
Kuvvetler birliğiD)

-------, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı
olarak cevaplandırılmak  üzere Başbakan ve
bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

Meclis araştırmasıA)
SoruB)
Genel görüşme C)
Teokratik görüşmeD)

Saltanatın kaldırıldığı tarih aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

1 Kasım 1922A)
29 Ekim 1923B)
3 Mart 1924C)
5 Şubat 1937D)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil
toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından biri
değildir?

12.

İnsan hakları ihlallerinin önlenmesiA)
Savaş suçlularının yargılanmasıB)
Hızlı nüfus artışını önlemesiC)
Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmasıD)
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B
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğu
dönemde özel teşebbüsün ülke için gerekli
olan atılımları başaramamış olması nedeniyle
Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini
uygulamaya koymuştur?

13.

DevletçilikA)
HalkçılıkB)
MilliyetçilikC)
CumhuriyetçilikD)

Laiklik ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Düşünce ve kanaat özgürlüğüne dayanır.A)
Çağdaş demokrasi için bir ön koşuldur.B)
Tek bir dine inanışı öngörür.C)
Laik olmayan bir devlet sisteminin insan
hakları ihlallerine yol açması kaçınılmazdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi’nin
organlarından biridir?

15.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi

A)

İnsan Hakları KomitesiB)
İşkenceye Karşı KomiteC)
Parlamenterler MeclisiD)

Cumhuriyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

16.

Halk egemenliğinin yönetime yansıması için
katılımcı bir demokrasinin de sağlanması
gerekir.

A)

Cumhuriyet bir yönetim biçimidir.B)
Yönetim sadece bir zümreye aittir.C)
Cumhuriyet yönetimi insan haklarına,
adalete ve eşitliğe önem verir.

D)

1961'de Londra'da kurulan,  örgüt düşünce
suçlularının ve siyasi tutukların serbest
bırakılması için uğraşan   uluslararası
ölçekteki sivil toplum kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Uluslararası Hukuk KomitesiA)
Uluslararası Kızılhaç KomitesiB)
Uluslararası PEN KulübüC)
Uluslararası Af ÖrgütüD)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

18.

Üyeler seçildikleri ülke adına görev yaparlar.A)
Üye devletlerden seçilen politikacılardan
oluşur.

B)

Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme
hükümlerini yerine getirip getirmediği
denetlenir.

C)

Mahkemenin yaptırımı bulunmamaktadır.D)

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe
dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini
kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap
veremeyen kurum ve kuralların
düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad
verilir?

19.

ReformA)
ÇağdaşlaşmaB)
DevrimC)
GelişmeD)

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 10
Aralık 1948’de kabul edilen ve insan hakları
ve temel özgürlükler açısından oldukça geniş
bir alanı kapsayan belge aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Önlenmesi
Sözleşmesi

A)

Ekonomik, sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi

B)

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi

C)

İnsan Hakları Evrensel BildirgesiD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 5 B
Gölge oyunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

1.

Oyun Pişekar ve Kavuklu arasında geçer.A)
Fasıl, oyunun kendisidir. B)
Bitiş bölümü çok uzundur.C)
Oyunun başlangıç bölümüne muhavere adı
verilir.    

D)

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı
edebi metinlerden biridir?

2.

KaragözA)
DramB)
TrajediC)
MasalD)

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı
edebî metinlerden biri değildir?

3.

MesneviA)
KomediB)
DramC)
TrajediD)

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin
özelliklerinden biri değildir?

4.

Duyguyu hissettirme amacı taşımasıA)
Dilin göndergesel işlevde kullanılması.B)
Kelimelerin soyut anlam taşımasıC)
Estetiğin ön planda olmasıD)

Resmî mektuplarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

5.

Yukarıda kâğıdın dörtte biri kadar boşluk
bırakılır.

A)

Gereksiz ayrıntılara girilmez.B)
Sol tarafta en az üç santim boşluk bırakılır.C)
Dört bölümden oluşur.D)

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu
alan metinler içerisinde yer almaz?

6.

AnıA)
BiyografiB)
SohbetC)
GünlükD)

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde
oluşan edebi metinlerden biri değildir?

7.

Bilimsel metinlerA)
Manzum hikâyeB)
Köy tiyatrosuC)
KomediD)

Eldeki en eski mektup örnekleri kimlere
aittir?

8.

Romalılara ve GalyalılaraA)
Friglere ve TraklaraB)
Lidyalılara ve FenikelilereC)
Mısır firavunları ve HititlereD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre
haber yazılarından biri değildir?

9.

Siyasal haber yazılarıA)
Kişisel haber yazılarıB)
Sanatla ilgili haber yazılarıC)
Sporla ilgili haber yazılarıD)

10 Ağustos 1915. İngilizler, Conkbayırı'nı almak
ve bütün boğaza hâkim olmak için 20.000 kişilik
bir kuvvetle günlerce kazdıkları siperlere
yerleşmişler, hücum anını bekliyorlardı. Gecenin
karanlığı tamamen kalkmış, tan ağarmak
üzereydi. 8. tümen komutanı ve diğer subaylarını
çağırdım.

Yukarıdaki parça metin türü olarak
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

10.

AnıA)
BiyografiB)
DestanC)
MasalD)

Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün
özelliklerinden biri değildir?

11.

Kişisel ve özel olmasıA)
Anlatılanların içtenlikle ifade edilmesiB)
Nesnellik taşımasıC)
Gün içinde yaşanılan olayların yazılma
zorunluluğunun olması

D)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B

56 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Gazete çevresinde gelişen metinler; yazılış
amaçları, gerçeklikle ilişkileri ve işlevlerine
göre hangi metin grubu içinde yer alır?

12.

Olay çevresinde oluşan edebî metinlerA)
Öğretici metinlerB)
Göstermeye bağlı edebî metinlerC)
Sanat metinleriD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına ve yazılış
amaçlarına göre kaleme alınan deneme
çeşitlerinden biridir?

13.

TarihiA)
KişiselB)
PsikolojikC)
EleştirelD)

Bir yazarın özgürce seçtiği bir konu üzerinde
kesin yargılara varmadan kişisel görüş ve
düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılara ne
ad verilir?

14.

DenemeA)
FablB)
SohbetC)
ÖyküD)

“Şair Evlenmesi” oyununun yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Melih CevdetA)
ŞinasiB)
BakiC)
Namık KemalD)

Haber metinlerinde kullanılan dil işlevi
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Dil Ötesi İşleviA)
Şiirsel İşlevB)
Alıcıyı Harekete Geçirme İşleviC)
Kanalı Kontrol İşleviD)

Doğruluğu ve gerçekliği kişiden kişiye
değişmeyen, deney ve gözlemlerden
yararlanılarak oluşturulan anlatım tarzına ne
ad verilir?

17.

NesnelA)
DolaylıB)
SoyutC)
ÖznelD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin
yazımı doğrudur?

18.

Sokakta ki maça katıldı.A)
Senin söylediklerini nereden bilsinki?B)
Sana bunları söylemek istediki kendini
tutamadı.

C)

Dünkü gazete nerede?D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama
işareti yanlış kullanılmıştır?

19.

Gitmek istiyorum.A)
Söylenecek öyle çok şey var ki…B)
Cevabı biliyor musun!C)
Ey Türk Gençliği!D)

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı
doğru verilmiştir?

20.

muhabir: haberA)
tekzip: yalanlamaB)
asparagas: çarpıcıC)
sansasyonel: şişirme haberD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 7 B
Mehmet Rauf tarafından yazılan ve Türk
edebiyatının en başarılı psikolojik romanı
olarak nitelendirilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

EylülA)
CimriB)
Mai ve SiyahC)
ÇalıkuşuD)

Aşağıdaki hikâyelerinde hangisi Arap-İslam
kaynaklıdır?

2.

Ferhat ile ŞirinA)
Kerem ile AslıB)
Emrah ile SelvihanC)
Leyla ile MecnunD)

Aşağıdakilerden hangisi komedya
türlerinden biridir?

3.

Diyalog komedyasıA)
Siyasi komedyaB)
Yergi komedyasıC)
Sosyal komedya D)

Kararmış kara gözler
Dermanım kara gözler
Gemim deryada kaldı
Yelkenim kara gözler

Yukarıdaki manide "kara gözler" söz
grubundaki kafiye türü aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Cinaslı kafiyeA)
Yarım kafiyeB)
Tam kafiyeC)
Zengin kafiyeD)

Halk hikâyelerinde dinleyiciyi hikâyeye
hazırlamak için söylenen birinci bölüme ne
ad verilir?

5.

Asıl olayA)
DöşemeB)
TekerlemeC)
DuaD)

Aşağıdaki kelimelerden  hangisinin anlamı
yanlış verilmiştir?

6.

Perde: Oyunların gelişmesine göre oluşan
bölümler

A)

Aksesuar: Dekora yardımcı olan küçük
eşyalar

B)

Piyes: Tiyatro eserlerine verilen genel adC)
Mimik: Oyuncunun sahnede canlandırdığı
kişilik

D)

Moliere’in “Cimri” adlı eseri hangi komedya
türünün örneğidir?

7.

Karakter komedyasıA)
Töre komedyasıB)
Yergi komedyasıC)
Entrika komedyasıD)

Epik tiyatroyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

Sahne dekor ve etki altına alıcı duygulu
olaylardan uzak tutulur.

A)

Seyircinin tiyatro düşünden uyanması için
olayın akışı sık aralıklarla kesilir.

B)

Amaç seyirciyi farklı diyarlara götürmek ve
orda olduğu sürece büyülemektir.

C)

Duygu yerine akıl ön plana çıkarılır.D)

Güzel şeyler düşünelim diye 
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar 

Yukarıdaki beyitte kullanılan söz sanatı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

KinayeA)
Hüsn- î TâlilB)
TevriyeC)
TenasüpD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk halk
tiyatrosunun başlıca güldürü ögelerinden biri
değildir?

10.

Değişik yörelere özgü şive taklidiA)
Kalıplaşmış davranışlar B)
Söz oyunları ve yanlış anlamalarC)
Hayvanların insan gibi konuşmalarıD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş batı
romanında kullanılan anlatım tekniklerinden
biri değildir?

11.

LeitmotivA)
Görece zaman anlayışıB)
Karışık anlatımC)
MontajD)

Tiyatroda rol gereği yapılan yüz ifadelerine
ne ad verilir?

12.

MimikA)
JestB)
TuluatC)
TiradD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait
başlıca halk tiyatrosu türlerinden biri
değildir?

13.

MeddahA)
Orta oyunuB)
Köy seyirlik oyunlarıC)
ManiD)

Aşağıdakilerden hangisi “manzume"nin
özelliklerinden biridir?

14.

Çok anlamlılık ve imgelerin ağır basmasıA)
Olay örgüsünün olmasıB)
Estetik kaygı taşımasıC)
Düz yazıyla ifade edilememesiD)

Duygu, düşünce ve hayallerin ölçülü, uyaklı
dizeler halinde örülmüş biçimine ne ad
verilir?

15.

KafiyeA)
TemaB)
Nazım C)
CinasD)

Aşağıdakilerden hangisi ben merkezli
hikâyenin özelliklerinden biri değildir?

16.

Seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulmasıA)
Birinci şahsın ağzından anlatılmasıB)
Çarpıcı ve beklenmedik bir sonla bitirilmesiC)
Gerçeklikle hayallerin bir arada olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi batı etkisinde
gelişen nazım biçimlerinden biridir?

17.

TürküA)
Serbest nazımB)
ŞarkıC)
KoşmaD)

Aşağıdakilerden hangisi müzikli oyun
türlerinden biridir?

18.

Absürd tiyatroA)
FıkraB)
DramC)
RevüD)

Aşağıdakilerden hangisi "masal" türünün
özelliklerinden biri değildir?

19.

Tek kaynaktan beslenmesiA)
Yer ve zaman kavramlarının belirsiz olmasıB)
Anonim bir tür olmasıC)
Dilinin şiirsel işlevde olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Maupassant tarzı
hikâyenin özelliklerinden biri değildir?

20.

Anlatımının ayrıntılı olmasıA)
Beklenmedik bir sonla bitmesiB)
Raslantılara sık sık yer verilmesiC)
Seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulmasıD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 7 B
Aile kurumunun barındırdığı gizli
uyumsuzluğu, erkeğin yalnızlığını şiirli bir
atmosfer içinde dile getiren sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Ahmet Hamdi TanpınarA)
Ahmet Muhip DıranasB)
Melih CevdetC)
Ahmet Kutsi TecerD)

Deneme türünün öncüsü kabul edilen Fransız
yazar aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Jean Paul SartreA)
MontaigneB)
Andre MalrauxC)
Simone de BeauverD)

"Otuz Beş Yaş" adlı şiir aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

3.

Ahmet Hamdi TanpınarA)
Ömer Bedrettin UşaklıB)
Ahmet Muhip DıranasC)
Cahit Sıtkı TarancıD)

Romanı destana yaklaştıran ve “Ölmez Otu”
adlı romanı bulunan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Kemal TahirA)
Orhan Kemal B)
Yaşar KemalC)
Tarık BuğraD)

İlk gazetenin çıkarıldığı ülke aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

MısırA)
FransaB)
AlmanyaC)
CezayirD)

“Abdullah Efendi’nin Rüyaları” adlı anı kitabı
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

6.

Ahmet Hamdi TanpınarA)
Ahmet RasimB)
Reşat Nuri GüntekinC)
Peyami SafaD)

Aşağıdakilerden hangisi son dönem deneme
yazarları arasında yer almaz?

7.

Ahmet HaşimA)
Nurullah AtaçB)
Ahmet Hamdi TanpınarC)
Suut Kemal YetkinD)

Aşağıdakilerden hangisi mizah edebiyatında
güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan bir
mizah anlayışıyla yazan yazarlardan biri
değildir?

8.

Rıfat IlgazA)
Aziz NesinB)
Fehmi BaşkutC)
Muzaffer İzgüD)

Öncü tiyatronun en dikkat çekici örneklerini
veren oyun yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Melih Cevdet AndayA)
Haldun TanerB)
Necati CumalıC)
Ferhan ŞensoyD)

Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin
hükümlere varmadan, kendi kişisel görüş ve
düşüncelerini anlattığı yazı türüne ne ad
verilir?

10.

FıkraA)
RöportajB)
DenemeC)
MakaleD)

Oğuz Atay’ın ölümünden sonra sahnelenen
tek oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Kâtip ÇıkmazıA)
Oyunlarla YaşayanlarB)
Eski FotoğraflarC)
Maviydi BisikletimD)
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B
Gezi edebiyatının ilk klasik örneğini veren
seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

12.

StendhalA)
Victor HugoB)
DostoyevskiC)
Marco PoloD)

Hecenin Beş Şairi 'nden biri olup, Anadolucu
edebiyatın en öne çıkan adıdır. İleri gazetesi
adına 1922'de gittiği Ankara'da kalarak Kurtuluş
hareketine katılmıştır. Milli ve yerli sanat
anlayışına göre kaleme aldığı "Han Duvarları"
adlı şiiri vardır. 

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Faruk Nafiz ÇamlıbelB)
Mehmet Emin YurdakulC)
Mehmet Âkif ErsoyD)

“Frankfurt Seyahatnamesi” adlı gezi yazısı
aşağıdakilerden hangisine aittir?

14.

Ahmet HaşimA)
Cenap ŞehabettinB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Halide Edip AdıvarD)

Şiirlerini 1941'de "Garip" adlı bir kitapta
toplayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Melih Cevdet AndayA)
Orhan Veli KanıkB)
Cahit IrgatC)
Rıfat IlgazD)

Aşağıdakilerden hangisi makalenin
özelliklerinden biri değildir?

16.

Öne sürülen düşüncenin inandırıcı biçimde
geliştirilmiş olması ve kanıtlanması

A)

Anlatımın yalın ve yoğun olmasıB)
Konu bakımından sınırlı olmasıC)
Söz oyunlarına başvurulmamasıD)

Tiyatro, roman ve hikâyelerinde toplumun
aksayan yönlerini, olayları, tipleri gülünç
gösteren bir mizah üslubuyla anlatan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Tarık BuğraA)
Yakup Kadri KaraosmanoğluB)
Yaşar KemalC)
Aziz NesinD)

“İlme Doğru” adlı makale aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

18.

Ahmet Emin YalmanA)
Hüseyin Cahit YalçınB)
Asım UsC)
Ziya GökalpD)

İçe dönük bir kişiliğe sahip olan ve büyük
şehrin içinde kaybolmuş insanın kırık,
karanlık, karmaşık duygularını şiirlerinde
yansıtan şair aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Asaf Halet ÇelebiA)
Cahit KülebiB)
Fazıl Hüsnü DağlarcaC)
Behçet NecatigilD)

Şiirlerinde daha çok ölüm, sonsuzluk, zaman,
an, rüya, hülya ve geçmiş zamana duyulan
özlemi konu yapan şair aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Yusuf Ziya OrtaçA)
Halit Fahri OzansoyB)
Ahmet Hamdi TanpınarC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B

61 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 2 B
Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik
etüdünün ekonomik incelemede yapılan
araştırmalarından biri değildir?

1.

Ürün araştırmasıA)
Finansman giderlerinin belirlenmesiB)
Ham madde analiziC)
Kuruluş yeri seçimiD)

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün
aşamalarından biri değildir?

2.

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

Aşağıdakilerden hangisi finansal inceleme
kapsamında yapılan çalışmalardan biridir?

3.

Finansman tablolarının hazırlanmasıA)
Ulaşım faktörlerinin araştırılmasıB)
Makine donanımının seçilmesiC)
Temel mühendislik tasarımlarının yapılmasıD)

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

4.

Fizibilite(Yapılabilirlik) çalışmasıA)
ÇözümlemeB)
KoordinasyonC)
GüdülemeD)

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik
etüdünün faydalarından biridir? 

5.

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

C)

Toplumun eğitim seviyesini artırır.D)

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

6.

Fizibilite etüdüA)
İş fikriB)
İş planıC)
ProjeD)

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

7.

SonlandırmaA)
ÖzelleştirmeB)
El koyma C)
KamulaştırmaD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel
fonksiyonlarından biri değildir?

8.

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

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
ekonomik şekilleri bakımından
sınıflandırılmasında yer alan işletme
türlerinden biridir?

9.

Hizmet üreten işletmelerA)
Kiralama işletmeleriB)
Finans işletmeleriC)
Kamu işletmeleriD)

Ar-Ge, aşağıdaki işletme temel
fonksiyonlarından hangisi içerisinde yer
alır?

10.

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

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

11.

PlanlamaA)
PazarlamaB)
TedarikC)
Finansal YönetimD)

Otomobil fabrikaları aşağıdaki işletmelerden
hangisine örnektir?

12.

Finans işletmeleriA)
Sanayi işletmeleriB)
Kiralama işletmeleriC)
Ticaret işletmeleriD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin
özelliklerinden biridir?

13.

İdarenin sorumluluğu kişiseldir.A)
Ortakların ölümü veya ortaklıktan çekilmeleri
şirketi etkiler.

B)

Ortaklık kolaylıkla devredilemez.C)
Büyük sermaye toplama yeteneğine sahip
olduğundan büyük işletmeler anonim şirket
niteliğinde kurulur.

D)

“Üretim ve pazarlama”, işletmenin temel
fonksiyonlarından hangisinin içinde yer alır?

14.

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

Piyasada tanınmış yerleşmiş bir ismin ya da
markanın işletme hakkını veren tarafa ne ad
verilir?

15.

FranchiseeA)
FranchisorB)
MüteşebbisC)
DistribütörlükD)

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

16.

BayiA)
AjansB)
TedarikçiC)
FranchisingD)

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

17.

Doğru hedef kitleA)
Doğru ihtiyaç tespitiB)
Doğru işletme kurallarıC)
Doğru mağaza dekorasyonu seçimiD)

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

18.

Hukuk kurallarıA)
ÖrfB)
İş ahlakı kurallarıC)
AhilikD)

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

19.

SPKA)
BDDKB)
KOSGEBC)
TSKBD)

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

Yukarıdakilerden hangileri girişimcinin yasal
sorumluluklarındandır?

20.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)
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MATEMATİK 1 B
 bileşik önermesinin en sade

hâli aşağıdakilerden hangisidir?
1.

0 A)
1 B)
p C)

D)

n+1 tane farklı önermenin birbirine göre 16
farklı doğruluk durumu olduğuna göre, n
kaçtır?

2.

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

 bileşik önermesinin en sade hâli
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

0 A)
1 B)

C)

q D)

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

4.

9A)
10B)
12C)
14D)

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

5.

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

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

6.

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

A={1,2,{1},{3},{1,2}} olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7.

A)

B)

C)

D)

 kümesinin

eleman sayısı kaçtır?

8.

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

 kümesinin alt

kümelerinin sayısı kaçtır?

9.

32A)
64B)
128C)
256D)

 (a+1,5)=(3,b1)  olduğuna göre, a+b kaçtır?   10.

2A)
6B)
8C)
12D)
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B
{x│1≤x<5}  kümesinin belirttiği aralık
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

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

Ali parasının üçte biri ile kitap, kalan
parasının yarısı ile defter alınca geriye 20
TL'si kaldığına göre, Ali’nin harcama
yapmadan önceki parası kaç TL'dir?

12.

20A)
40B)
60C)
80D)

 işleminin sonucu

kaçtır?

13.

2 A)

B)

C)

3 D)

 işleminin sonucu
kaçtır?

14.

A)

B)

C)

D)

%20’si 40 olan sayının %30’u kaçtır?15.

45A)
50B)
60C)
80D)

denklem sisteminin çözüm

kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

16.

{(3,3)}A)
{(3,3)}B)
{(3,3)}C)
{(3,3)}D)

Aşağıdaki gerçek sayılardan hangisi 2 ile 3
arasındadır?

17.

5/4 A)

B)

C)
11/3 D)

 denkleminin çözüm
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

18.

A)

B)

C)

D)

 eşitsizliğini sağlayan x tam
sayılarının toplamı kaçtır?

19.

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

 eşitsizliğini sağlayan kaç tane

pozitif tamsayı vardır?

20.

2A)
3B)
4C)
5D)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.
2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de

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

3. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN/Öğrenci no, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili
alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, 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.


