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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 B
Dünyada ilk inanma kiminle başlamıştır?1.

Hz. ÂdemA)
Hz. MusaB)
Hz. MuhammedC)
Hz. İbrahimD)

Muminun Suresi 115. ayette "Sizi boş ve
anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek
zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz?"
buyurularak aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmıştır?

2.

Ahiret hayatının olmadığıA)
Allah'ın varlığı ve birliğiB)
Dünya hayatının boş ve amaçsız olmadığıC)
Ahiret hayatının nimetleriD)

“Dindeki ahiret inancı” ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Dindeki ahiret inancı, insanın ölümsüzlük
isteğine cevap verir. 

A)

Dindeki ahiret inancı, dünya hayatındaki
zorluk ve sıkıntılara karşı insanın mücadele
gücünü artırır.

B)

Dindeki ahiret inancı, insanı ruhsal
bunalımlara sürükler.

C)

Dindeki ahiret inancı, insan davranışlarını
olumlu yönde etkiler. 

D)

Aşağıdakilerden hangisi "Allah'ın
yeryüzündeki halifesi" ünvanını hak etmiştir?

4.

İnsanA)
MelekB)
CinC)
HayvanD)

Politeizm nedir?5.

Çok tanrıcılıkA)
Bunalım felsefesiB)
Tanrı tanımazlıkC)
Tek tanrıcılıkD)

Zariyat Suresi’ne göre insanın yaratılış
gayesi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Nefsine her isteğini vermekA)
Gününü gün etmekB)
Allah’ı tanıyıp O’na ibadet etmekC)
Dünya malı biriktirmekD)

Mekan ve çevre temizliği ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Çevre temizliği, beden ve ruh temizliği kadar
önemli değildir. 

A)

Ortak kullanılan alanların temiz tutulmasına
özellikle dikkat etmek gerekir. 

B)

Yerlere tükürmemeli, çöpleri sağa sola
atmamalıyız. 

C)

Çevre temizliğine dikkat etmeyen insanlar
hem kendilerini hem de başkalarını rahatsız
ederler. 

D)

Ağıza ve buruna su çekilerek temizlenmek ve
vücudun tamamını hiç kuru yer kalmayacak
şekilde yıkamaya ne ad verilir?

8.

Mesh etmekA)
TeyemmümB)
Namaz abdestiC)
GusülD)

İbadet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

9.

Bir ibadet başka bir ibadetin yerine
geçemez. 

A)

İnsanların yaptığı ibadet karşılığında
Allah'tan karşılık beklemesi gerekir. 

B)

Allah’ın yasakladığı kötü ve çirkin
davranışlardan uzak durmak bir ibadettir.

C)

Allah’ı memnun etmek için faydalı ve güzel
işler yapmak bir ibadettir. 

D)

Zekat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

10.

Servet ve kazancı temizler.A)
İnsanı cimrilikten kurtarır. B)
İnsana cömertlik alışkanlığı kazandırır.C)
Lüks ve savurganlığı artırır.D)
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B
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'e
herkesin "Muhammedü'l-Emin" demesinin
nedenidir?

11.

Hz. Muhammed'in cesur olmasıA)
Hz. Muhammed'in zengin olmasıB)
Hz. Muhammed'in dürüst davranışlarıyla
topluma kendini kabul ettirmesi

C)

Hz. Muhammed'in genç olmasıD)

Hz. Muhammed (s.a.v.) aşağıdaki şehirlerden
hangisinde dünyaya gelmiştir?

12.

CiddeA)
TaifB)
MedineC)
MekkeD)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ilk vahiy'i getiren
melek aşağıdakilerden hangisidir?

13.

CebrailA)
İsrafilB)
AzrailC)
MikailD)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
anne ve babasının isimleri aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

14.

Fatma - Ebu TalipA)
Âmine - AbdullahB)
Ayşe - Ebu BekirC)
Hatice - ÖmerD)

Aşağıdakilerden hangisi Medine
Sözleşmesi'nin maddelerinden biri değildir?

15.

Şehir dışından bir saldırı olursa Medine
birlikte savunulacak.

A)

Müslümanlarla Yahudiler, barış içinde
yaşayacaklar.

B)

Yahudiler Müslüman olacaklar.C)
Müslümanlarla Yahudiler arasında bir
anlaşmazlık çıkarsa Hz. Muhammed hakem
kabul edilecek.

D)

Kur’an-ı Kerim’in, harflerinin çıkış yerlerine
uygun olarak hatasız biçimde okunmasını
öğreten ilime ne ad verilir?

16.

HatimA)
TecvitB)
MukabeleC)
MealD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı Kerim'in
öğütlediği güzel ahlak ilkelerinden biri
değildir?

17.

Yoksullara yardım etmekA)
Komşu ve akrabalarla iyi ilişkiler kurmakB)
Anne babaya iyi davranmakC)
Gıybet yapmakD)

Divan-ı Hikmet adlı kitabından alınan;      

“Benim hikmetlerim ferman-ı sübhan,
  Okuyup anlasan manayı Kur’an.” 

beyti aşağıdaki Türk-İslam büyüklerinden
hangisine aittir?

18.

MevlanaA)
Hoca Ahmet YesevîB)
Hacı Bektaş VeliC)
Yunus EmreD)

Kuran-ı Kerim’in indirilme süreci kaç yılda
tamamlanmıştır?

19.

5A)
10B)
15C)
23D)

İslam dininin temel kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sünnetiA)
Kur'an-ı KerimB)
Örf ve adetlerC)
Din bilginlerinin görüşleriD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 B
Aşağıdakilerden hangisi sosyal
yardımlaşmayı teşvik eden ibadetlerden biri
değildir?

1.

Temiz olmakA)
Oruç tutmakB)
Zekât vermekC)
Kurban kesmekD)

Hz. Muhammed'in torunu olan Hz. Hasan'ın
soyundan gelenlere ne ad verilir?

2.

ŞerifA)
SeyyidB)
FurkanC)
SemihD)

Kabe’nin yeniden inşası ve tamiratı sırasında
Hacerül Esved taşının Kâbe'nin duvarına
konulmasında Hz. Muhammed'e danışılması,
O'nun hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

3.

Güvenilir olmasıA)
Merhametli olmasıB)
Sabırlı olmasıC)
Cesur olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de
tarif edilen örnek insanın özelliklerinden biri
değildir?

4.

İsraftan kaçınanA)
Fedâkâr olanB)
Yanlışlarında ısrar edenC)
Tövbe edenD)

Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imama
inanmayı imanın şartlarından biri olarak
kabul eden mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

HanbelilikA)
CaferilikB)
ŞafiilikC)
MalikilikD)

Osmanlı Devleti'nin resmi mezhebi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

HanbelilikA)
HanefilikB)
ŞiilikC)
ŞafiilikD)

Dini bir terim olarak “Hayır” nedir?7.

İnsan yaşamının ve diğer canlılar için
önceden tespit edilmiş sürenin
sonuçlanmasıdır.

A)

Kötü, fena ve zararlı anlamlarına gelen,
Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı ve
yapılmasını istemediği davranışlardır.

B)

Gerçekleştirilmek istenen herhangi bir iş için
gerekli olan hazırlıklar yapıldıktan sonra
Allah'a güvenip sonucun hayırlı olmasını
Allah'tan istemedir.

C)

İyi, güzel ve faydalı anlamlarına gelen,
Allah'ın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından
hoşnut olduğu davranışlardır.

D)

Hz. Muhammed'in hasta olan insanları bizzat
evlerinde ziyaret edip, onlar için dua etmesi
hangi özelliği ile ilgilidir?

8.

Otoriter olmasıA)
Dürüst olmasıB)
Adaletli olmasıC)
Merhametli olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi tevekkül anlayışı ile
bağdaşmaz?

9.

Kader mahkûmuyum diyerek hırsızlık
yapmak

A)

Hasta olduğunda tedavi olmakB)
Yolculuk esnasında trafik kurallarına uymakC)
Sınav öncesinde ders çalışmakD)

İslam dininin emir ve yasaklarından yalnızca
kimler sorumlu tutulmuştur?

10.

Namaz kılanlarA)
ZenginlerB)
Akıl ve irade sahibi olanlarC)
Kadere iman edenlerD)

Allah’ın önceden takdir edip belirlediği
olayların zamanı geldiğinde Allah’ın takdirine
uygun şekilde gerçekleşmesine ne ad verilir?

11.

EcelA)
İradeB)
KazaC)
KaderD)
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B
Dini bir terim olarak “Rızık” nedir?12.

Kişinin kendi söz ve davranışlarının
sonuçlarına katlanması durumudur.

A)

Evrendeki her bir nesnenin belirlenen
sürenin sonunda yok olmasıdır.

B)

Allah'ın dünyadaki tüm canlıların
yiyip-içmesi, yararlanması ve faydalanması
amacıyla verdiği bütün nimetlerdir.

C)

Allah'ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş
ve olacak olan tüm olayların yerini, zamanını
bilip takdir etmesidir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Siyasi-İtikadi
mezheplerden biridir?

13.

MaturidilikA)
ŞafiilikB)
MalikilikC)
CaferilikD)

Bir öğrencinin planlı ve düzenli biçimde
dersine çalıştıktan sonra Allah’a güvenip
ondan yardım dilemesi aşağıdakilerden
hangisine bir örnektir?

14.

TesadüfA)
KaderB)
KazaC)
TevekkülD)

Aşağıdakilerden hangisi kaderle
ilişkilendirilen kavramlardan biri değildir?

15.

Ecel ve ömürA)
AfetB)
TesadüfC)
Hayır ve ŞerD)

Bir Müslüman’ın, dinin kişisel ve sosyal
hayata dair ameli hükümlerini bilmesine ne
ad verilir?

16.

KelamA)
FıkıhB)
TefsirC)
HadisD)

İbadetleri yerine getirirken istekli olmanın
yanı sıra samimiyet, içtenlik, maddi çıkar
gözetmeme ve yalnızca Allah’ın rızasını
kazanma adına yapma duygusuna ne ad
verilir?

17.

KasıtA)
HayâB)
NiyetC)
İhlâsD)

Aşağıdakilerden hangisi Şia'nın temel
görüşlerinden biri değildir?

18.

Hz. Ali ve onun soyundan gelenler imamet
yetkisini taşırlar.

A)

İlk Halifelik Hz. Osman’ın hakkıdır.B)
Hz. Ali, Hz. Muhammed’den sonra insanların
en üstünüdür.

C)

Açık veya gizli bir tehlike karşısında takiyye
esastır.

D)

Malikilik mezhebinin kurucusu olan İmam
Malik’in oluşturduğu eser aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

er-RisaleA)
NübüvvetB)
El va’d vel vaidC)
MuvattaD)

İbadetin samimiyet ve içtenlikle, maddi çıkar
gözetmeksizin yalnız Allah’ın rızasını
kazanmak için yapılmasına ne ad verilir?

20.

NiyetA)
İhlasB)
HayâC)
KasıtD)
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SEÇMELİ FELSEFE 1 B
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi “varlığı
madde olarak” değerlendirmez?

1.

HegelA)
La MettrieB)
HobbesC)
MarxD)

Özü anlamanın yolunun fenomeni bilmekten
geçtiğini, fenomenden hareketle “öz”e
ulaşılabileceğini savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

HusserlA)
AristotelesB)
HobbesC)
DemokritosD)

Comte’un Üç Hal Yasası'na göre
aşağıdakilerden hangisi insan düşüncesinin
geçirdiği evrelerden biri değildir?

3.

Pozitif evreA)
Teolojik evreB)
Metafizik evreC)
Pragmatik evreD)

Aşağıdakilerden hangisi felsefi, dinsel,
bilimsel ve sanatsal bilginin ortak
özelliğidir?

4.

Doğru bilgiye ulaşma çabasıA)
Evreni ve insanı anlama çabasıB)
Evrensel bilgiye ulaşma çabasıC)
Evrenin kökenlerini bulma çabasıD)

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi insanın
bilgilerinin kaynağında yalnızca deneyim
olduğunu savunan empirizm akımının
savunucularından biridir?

5.

Rene DescartesA)
Ludwing WittgensteinB)
John LockeC)
Henri BergsonD)

Dış dünyadaki varlıkların “öz” ve “form”
olmak üzere iki ögeden oluştuğunu savunan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

6.

AristotelesA)
ComteB)
LockeC)
SokratesD)

İnsanı konu edinen bilimler aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

7.

Tarih - ArkeolojiA)
Mantık - SosyolojiB)
Astronomi - BiyolojiC)
Antropoloji - PsikolojiD)

Epistemoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

Yunanca “doğru bilgi” anlamına gelen
“episteme” ve “akılsal açıklama” anlamına
gelen “logos” kelimelerinden türemiştir.

A)

Evrenin yapısı ve oluşumu ile ilgili sorulara
cevap arar.

B)

Bilginin ne olduğunu, nasıl ve ne yollardan
elde edildiğini araştırır.

C)

Başlıca kurucuları Descartes, Locke ve
Kant’tır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi “Bilgi Kuramı”nın
temel kavramlarından biri değildir?

9.

GerçeklikA)
SüjeB)
DoğrulukC)
DogmaD)

Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin
tarihsel süreç içinde geçirdiği aşamalardan
biri değildir?

10.

Makine TeknolojisiA)
Formel TeknolojiB)
Otomasyon TeknolojisiC)
Alet TeknolojisiD)

 Aşağıdakilerden hangisi Platon'un idealar
dünyasının özelliklerinden biri olamaz?

11.

İdealar yalnızca görünüşten ibarettir.A)
İdealar özlerdir.B)
İdealar zamanın ve mekanın dışında olan
varlıklardır.

C)

İdealar dünyası öncesiz ve sonrasızdır.D)

“Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiçbir şeye
inanmayınız.”

Francis Bacon’un yukarıdaki sözü bilimsel
bilginin aşağıdaki hangi özelliğine vurgu
yapmaktadır?

12.

Olgusallık A)
MantıksallıkB)
KavramsallıkC)
EleştirellikD)
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B
“Bu evrende (nesneler dünyasında) duyularla
algılanan varlıklar gerçekte var değildir.
Onlar yalnızca görünüşten ibarettir.”
görüşünü savunan Platon’a göre gerçek
varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

13.

MaddelerA)
CanlılarB)
CisimlerC)
İdealarD)

Reichenbach'a göre "Bilim nedir?"
sorusunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Dil felsefesinin kavramlarının ortaya
çıkarılmasıdır.

A)

Doğanın ve dilin tarihteki gelişimini
çözümlemektir.

B)

Deney ve gözleme dayalı bir etkinliktir.C)
Bilim insanın yaratıcı çalışmasının sonucu
ortaya çıkan bir üründür.

D)

Hem “öz”’ün bilinebileceğini ileri süren hem
de “öz”e ulaşmak için kullanılan bir yöntem
olan çağdaş felsefe akımına ne ad verilir?

15.

MateryalizmA)
DiyalektikB)
FenomenolojiC)
OntolojiD)

Bilimi ve bilimsel bilgiyi konu alan, bilimin
yapısını, ilkelerini ve kavramlarını inceleyen
felsefe dalına ne ad verilir?

16.

EstetikA)
Din felsefesiB)
Bilim felsefesiC)
Siyaset felsefesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Kuhn’a göre bilimin
gelişim aşamalarından biri değildir?

17.

DevrimlerA)
Monarşik dönemB)
BunalımlarC)
Bilim öncesi dönemD)

Varlık anlayışını, asıl varlığın idea olduğunu
savunan görüşlerle madde olduğunu savunan
görüşlerin sentezinden oluşturan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

MarxA)
HusserlB)
DescartesC)
FarabiD)

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın diyalektik
materyalizminin özelliklerinden biridir?

19.

Varlığın idea olarak tarihte kendine yer
bulması

A)

Varlığın madde ile başlayıp, düşüncenin
maddenin ürünü olması

B)

Varlığın ruh ve maddenin bir sentezi olmasıC)
İdeaların ekonomik güçler ve üretim
araçlarını belirlemesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin
aşamalarından biri değildir?

20.

GözlemA)
HipotezB)
ObjeC)
DeneyD)
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TARİH 4 B
III. Selim Dönemi’nde gerçekleştirilen ıslahat
hareketleri çerçevesinde kurulan ordu
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İrad-ı CeditA)
Tımarlı SipahilerB)
Yeniçeri OcağıC)
Kapıkulu OcaklarıD)

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın
doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

2.

Malların daha hızlı, ucuz ve bol üretilmeye
başlanması

A)

Fiyatların düşmesiyle birlikte tüketimin
artması

B)

İşçi sınıfının yerini makinelerin almasıC)
Avrupa’da burjuva sınıfının yükselmesiD)

Fransız İhtilali kaç yılında gerçekleşmiştir?3.

1600A)
1618B)
1789C)
1830D)

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin
sonuçlarından biri değildir?

4.

Cumhuriyet, milliyetçilik, özgürlük, eşitlik ve
adalet gibi kavramların diğer ülkelere de
yayılması

A)

Fransa’da sınıf ayrımına dayalı feodal
düzenin yıkılması

B)

İmparatorlukların yerini millet egemenliğine
dayalı ulus devletlerin almaya başlaması

C)

Çok uluslu imparatorlukların güçlenmesiD)

Osmanlı Devleti’ni ihracatın çok üstünde
ithalat yapmak durumunda bırakarak,
sanayileşmiş Batılı ülkelerin açık pazarı
haline getiren antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Hünkar İskelesi AntlaşmasıA)
Kasr-ı Şirin AntlaşmasıB)
Aynalı Kavak AntlaşmasıC)
Balta Limanı AntlaşmasıD)

Sanayi İnkılabı ilk  hangi ülkede başlamıştır?6.

İngiltereA)
AlmanyaB)
İtalyaC)
FransaD)

Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıA)
Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un
kurulması

B)

Sekban-ı Cedit Ocağı’nın kaldırılmasıC)
Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulmasıD)

Osmanlı merkez teşkilatında köklü değişikler
yaparak Divan-ı Hümayun’u kaldıran ve
yerine nazırlıkları kuran padişah
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

I. MahmutA)
II. MahmutB)
III. SelimC)
IV. MuratD)

Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulmasını
öngören belge aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Muharrem KararnamesiA)
Tanzimat FermanıB)
Kanun-i EsasiC)
Islahat FermanıD)

Osmanlı Devleti’nin ilk kez tek bir devlet
karşısında yenik düştüğü ve savaş tazminatı
ödemek zorunda kaldığı antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Paris AntlaşmasıA)
Kasr-ı Şirin AntlaşmasıB)
Küçük Kaynarca AntlaşmasıC)
Uşi AntlaşmasıD)

Osmanlı Devleti’nde 1831 yılında çıkarılan ilk
resmi gazete aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Tercüme-i ŞarkA)
Takvim-i VekayiB)
Tercüman-ı HakikatC)
Tercüman-ı AhvalD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
dağılmasını önlemeye yönelik ortaya çıkan
fikir akımlarından biri değildir?

12.

İslamcılıkA)
OsmanlıcılıkB)
SosyalizmC)
TürkçülükD)

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında
yaşanan döneme ne ad verilir?

13.

Duraklama DevriA)
Yükseliş DevriB)
Fetret DevriC)
Lale DevriD)

III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahatlara ne
ad verilir?

14.

Islahat FermanıA)
Nizam-ı CeditB)
Vaka-i HayriyeC)
Sened-i İttifakD)

Milliyetçilik hareketleri kapsamında Osmanlı
Devleti’nden ayrılmak için isyan eden ilk
topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

15.

RumlarA)
YunanlılarB)
ErmenilerC)
SırplarD)

Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi savaş
sırasında almıştır?

16.

Ankara SavaşıA)
93 HarbiB)
Varna SavaşıC)
Kırım SavaşıD)

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yayın
hayatına başlayan ilk Türk dergisi
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Mecmua-i FünunA)
DiyojenB)
Veka-yı TıbbiyeC)
MiratD)

Gülhane Parkı’nda ilan edildiği için Gülhane
Hattı Hümayunu adıyla da anılan belge
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Tanzimat FermanıA)
Islahat FermanıB)
Sened-i İttifakC)
Tebaa-yı Osmaniye KanunuD)

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı
Devleti’nin para ihtiyacını karşılamak için
piyasaya sürdüğü, belli bir vadesi ve garanti
yıllık getirisi olan iç borçlanma senetlerine
ne ad verilir?

19.

Evrak-ı veresiyeA)
EshamB)
ArpalıkC)
Evrak-ı nakdiyyeD)

Osmanlı Devleti'nde matbaa kurulduktan
sonra basılan ilk eser aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Tarih-i TimurA)
Vankulu LügatıB)
SeyahatnameC)
Tarih-i SeyyahD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 1 B
Aşağıdakilerden hangisi karasal su
ekosistemlerinden biri değildir?

1.

Deniz ekosistemleriA)
Göl ekosistemleriB)
Nehir ekosistemleriC)
Bataklık ekosistemleriD)

New York’un hangi caddesi, dünyanın bir
numaralı finans merkezidir?

2.

LaramblaA)
BerkeleyB)
PigaleC)
Wall StreetD)

Atmosfer, yüzde kaç oranında azot içerir?3.

20A)
55B)
67C)
78D)

Dünyada en fazla nüfusa sahip olan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

MalezyaA)
HindistanB)
ÇinC)
ABDD)

Benzer bitki ve hayvan topluluklarını
barındıran bölgelere ne ad verilir?

5.

EkosistemA)
BiyomB)
BiyosferC)
ZoolojiD)

Günümüzde dünyada en çok kahve üreten
ülke aşağıdakilerden hangisidir?

6.

SingapurA)
BrezilyaB)
SlovenyaC)
NorveçD)

Fransa’nın siyasi merkezi aşağıdaki
şehirlerden hangisidir?

7.

NiceA)
MarsilyaB)
ParisC)
CenovaD)

Türkiye’de balık avcılığının büyük bir kısmı
aşağıdaki bölgelerden hangisinden sağlanır?

8.

KaradenizA)
EgeB)
MarmaraC)
AkdenizD)

ABD’nin nüfusu en fazla olan şehri
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

New YorkA)
WashingtonB)
BostonC)
Los AngelesD)

İzmir İktisat Kongresi hangi yılda
toplanmıştır?

10.

1921A)
1923B)
1925C)
1926D)

Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne
dağılışını etkileyen fiziki faktörlerden biri
değildir?

11.

ToprakA)
Yer şekilleriB)
İklimC)
İnsanD)

Tiber Nehri üzerinde geçiş noktasındaki bir
adaya yaklaşık 3 bin yıl önce kurulan;
sanatın, tarihin ve dinin iç içe geçtiği bir kent
olan ve dünya tarihindeki belirleyici rolünü
asırlar boyunca sürdürdüğü için “Dünyanın
Başkenti” unvanına layık görülen şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

LizbonA)
RomaB)
PragC)
LondraD)

Teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi
araştıran bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

TeknocoğrafyaA)
Fiziki coğrafyaB)
Beşeri coğrafyaC)
BiyocoğrafyaD)

Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan akıl ve
tekniğinin ürünü olmayan, meydana gelme
aşamalarında insanın herhangi bir rolünün
bulunmadığı bütün zenginlik kaynaklarına ne
ad verilir?

14.

Nükleer enerjiA)
Elektrik enerjisiB)
Doğal kaynakC)
Yerli üretimD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal
kaynaklardan biri değildir?

15.

GüneşA)
PetrolB)
Doğal gazC)
KömürD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de
sanayinin belirli yörelerde yoğunlaşmasında
etkili olan faktörlerden biri değildir?

16.

PazarA)
UlaşımB)
İklimC)
Döviz kuruD)

Türkiye’nin en önemli göl tuzu yatağı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İznik GölüA)
Sapanca GölüB)
Tuz GölüC)
Abant GölüD)

Dünyada en zengin kömür yataklarına sahip
olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

18.

HollandaA)
ABDB)
LetonyaC)
BelçikaD)

Bitki ve hayvan artıklarına dayalı enerji
üretimine ne ad verilir?

19.

Hidroelektrik güçA)
Jeotermal enerjiB)
Biyokütle enerjisiC)
Sentez enerjisiD)

Havadaki su buharının sıvı hale geçmesine ne
ad verilir?

20.

Yüzey akışıA)
GenleşmeB)
Yer altı akışıC)
YoğuşmaD)
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DİL VE ANLATIM 8 B
Aşağıdakilerden hangisi makalenin okuyucu
kitlesine ulaşmasında en etkili olan ögedir?

1.

DipnotA)
BaşlıkB)
TartışmaC)
SonuçD)

Aşağıdakilerden hangisi konferansın
özelliklerinden biri değildir?

2.

Kanıtlayıcı anlatımdan uzak durmasıA)
Genellikle dili göndergesel işlevde
kullanması

B)

Açıklayıcı ve öğretici olmasıC)
Gözlemlenebilir bilgi vermesiD)

Münazaranın topluluk karşısında yapılan
türüne ne ad verilir?

3.

GösterilerA)
MakalelerB)
Toplu tartışmalarC)
MülakatlarD)

Aşağıdakilerden hangisi münazara ile ilgili
bir terim değildir?

4.

Karşı Görüş A)
Görüş B)
Hakem Kurulu C)
DipnotD)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biri değildir?

5.

KonferansA)
MakaleB)
SempozyumC)
Açık OturumD)

Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği
ve izleyicilerin önünde, televizyonda veya
radyoda yapılan tartışma biçimine ne ad
verilir?

6.

Açık OturumA)
KonferansB)
ToplantıC)
SempozyumD)

Aşağıdakilerden hangisi konferanslarda
kullanılan anlatım türlerinden biri değildir?

7.

Kanıtlayıcı anlatımA)
Tartışmacı anlatımB)
Açıklayıcı anlatımC)
Emredici anlatımD)

Bilimsel yazı hazırlanırken başkasının
görüşlerini alıp, gönderme yapılarak nereden
alıntılandığı belirtilmediği takdirde ortaya
çıkan bilimsel hırsızlığa ne ad verilir?

8.

Göndergesel işlevA)
İntihalB)
AlıntıC)
DipnotD)

Forumun yapılma amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Bir konu hakkında tam bir kamuoyu
yoklaması yapmak

A)

Bir sorunun çözümü için devlet
büyüklerinden yardım istemek

B)

Bir sorun üzerinde bütün ilgililerin görüşlerini
öğrenmek 

C)

Bir sorun karşısında kesin bir karar almak D)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazının
bölümlerinden biri değildir?

10.

Soru – CevapA)
SonuçB)
Asıl MetinC)
ÖzetD)

“Sayın jüri üyeleri, değerli arkadaşlarım, tezimin
doğru olduğunu savunmaya sanat ile sanatkâr
kelimelerini açıklayarak başlayacağım.”

Yukarıda bir parçası alıntılanan konuşmanın
gerçekleştirildiği ortam aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

SempozyumA)
ForumB)
PanelC)
MünazaraD)
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B
Daha önceden belirlenmiş bir konuda farklı
görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek
konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini
açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf
noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye
ne ad verilir?

12.

SempozyumA)
KonferansB)
MünazaraC)
SöylevD)

Bibliyografyanın bir diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

KaynakçaA)
DipnotB)
İndeksC)
DokümantasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi sempozyumda
oturum başkanının görevleri arasında yer
almaz?

14.

Oturumun başarı ve etkinliğinden
sorumludur.

A)

Konuşma bittikten sonra izleyicilerden gelen
sorulara cevap verir.

B)

Başlangıçta dinleyicilere kısa bilgi vererek
konuya giriş yapar.

C)

Konuşma süresini aşan konuşmacıları süre
hakkında uyararak konuyu toparlamalarını
ister.

D)

Aşağıdakilerden hangisi makale ile bilimsel
yazıların benzerliklerinden biri değildir?

15.

Okuyucunun bilgilendirilmesinin
amaçlanması

A)

Kurallı cümleler içermesiB)
Anlatılanların kanıtlanma zorunluluğunun
olması

C)

Sanatsal yaklaşımın ön planda olmasıD)

Açık oturum ve sempozyum arasındaki temel
fark aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Açık oturum televizyonda, sempozyum
radyoda yayınlanır.

A)

Açık oturum sözlü, sempozyum yazılı
tartışmadır.

B)

Açık oturumda rastgele seyirci,
sempozyumda özel davetli seyiciler vardır.

C)

Açık oturumda herkes, sempozyumda
sadece akademisyenler konuşabilir.

D)

Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim
adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri
ve konuşmacıların konunun belirli
bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılara
ne ad verilir?

17.

SempozyumA)
MülakatB)
ForumC)
Açık oturumD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların
giriş bölümlerinin taşıması gereken
özelliklerden biri değildir?

18.

Her türlü terim ve kısaltmanın anlamlarının
açıklanması

A)

Ana bulguların dile getirilmesi ve
sonuçlarının belirtilmesi

B)

Çalışmanın gerekliliğinin ortaya konulmasıC)
Kullanılan yöntemin ve bu yöntemin seçiliş
sebebinin gizli tutulması

D)

Konferansta konuyla ilgili genel yargılar
hangi bölümde yer alır?

19.

GirişA)
SonuçB)
AnafikirC)
Hitap cümlesiD)

Aşağıdakilerden hangisi açık bir anlatımın
özelliklerinden biridir?

20.

İfadenin hiçbir engele uğramadan akıp
gitmesi

A)

Gereksiz ifadelere yer verilmesiB)
Ses akışını bozan cümle kullanılmasıC)
Karışık, ağır bir dil kullanılmasıD)
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TÜRK EDEBİYATI 3 B
Türk Edebiyatında Kurtuluş Savaşı üzerine
yazılan ilk roman aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Ateşten GömlekA)
Mor Salkımlı EvB)
Yorgun SavaşçıC)
Türk’ün Ateşle İmtihanıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin 5. ve 9.
yüzyıllar arasında kullandıkları alfabelerden
biri değildir?

2.

Sogut alfabesiA)
Kiril alfabesiB)
Uygur alfabesiC)
Mani alfabesiD)

Aşağıdakilerden hangisi eski Türk şairlerine
Türk boyları arasında verilen isimlerden biri
değildir?

3.

ŞairA)
BaksıB)
OyunC)
ŞamanD)

Halk şiirinin unutulmaz ustasıdır. 17. yüzyılda
Toroslar’da Türkmen aşiretleri arasında
yaşamıştır. Şiirlerini dörtlük nazım birimiyle, hece
ölçüsüyle  ve saz eşliğinde söylemiştir.

Yukarıda tanıtılan ünlü halk ozanı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Pir Sultan AbdalA)
KaracaoğlanB)
Âşık VeyselC)
DadaloğluD)

Türkiye’de tarih ve edebiyat tarihi
incelemelerinde ilk defa bilimsel yöntemleri
kullanan bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

M. Nihat ÖzönA)
M. Fuat KöprülüB)
Ahmet Hamdi TanpınarC)
Ziya GökalpD)

M.Ö. 3000’lerde Mezopotamya’da doğmuştur.
Bilinen en eski destandır. Günümüze ulaşmış en
kapsamlı metni Akad dilinde yazılmıştır.

Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Şu DestanıA)
İlyada DestanıB)
Gılgamış DestanıC)
Oğuz Kağan DestanıD)

1720 yıllarında yurtdışına elçi olarak
gönderilen, gördüğü yerlerle ilgili gözlem ve
izlenimlerini "Fransa Sefaretnamesi" adlı
eseriyle tarihi bir belge niteliğinde sunan
devlet adamı kimdir?

7.

Yirmisekiz Mehmet ÇelebiA)
Mercimek AhmetB)
Kâtip ÇelebiC)
Sinan PaşaD)

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Yukarıdaki dizelerin yer aldığı “Akıncı” adlı
şiirin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Ahmet Kutsi TecerA)
Ahmet Muhip DıranasB)
Afşar TimuçinC)
Yahya Kemal BeyatlıD)

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde
Gelişen Türk Edebiyatı içinde yer alan  edebî
dönemlerden biri değildir?

9.

Fecr-i Âti EdebiyatıA)
Tanzimat Dönemi Türk EdebiyatıB)
Millî EdebiyatC)
Klâsik Türk EdebiyatıD)

19. yüzyılın sonunda, Göktürk Kitabeleri ilk
kez kim tarafından okunmuştur?

10.

StendhalA)
ÇehovB)
BalzacC)
ThomsenD)
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B
Edebiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

11.

Anlatım aracı dildir.A)
Tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji vb. bilim
dallarından yararlanır.

B)

Toplumsal olaylarla ilgili değildir.C)
Bir söz sanatıdır.D)

Bir ulusun, yüzyıllarca meydana getirdiği
edebi eserleri inceleyerek geçirdiği
dönemleri, kronolojik bir sıra içinde
inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Halk bilimiA)
SosyolojiB)
Edebiyat tarihiC)
Anlam bilimiD)

Deriden kesilmiş insan, hayvan, bitki, eşya
vb. gibi birtakım figürlerin arkadan ışık
verilerek bir perde üzerine yansıtılması
temeline dayanan sahne sanatı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

MeddahlıkA)
Gölge oyunuB)
Mim sanatıC)
Orta oyunuD)

Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşı üzerine
yazılan ilk roman olan Ateşten Gömlek’in
yazarı kimdir?

14.

Peyami SafaA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Halide Edip AdıvarC)
Halit Ziya UşaklıgilD)

Divan-ı Lügat’it Türk’teki açıklamaya göre;
söz, haber, salık, mektup, risale, atalar sözü,
darb-ı mesel, kıssa, hikâye anlamına gelen
özlü sözlere ne ad verilir?

15.

DestanA)
KoşukB)
SaguC)
SavD)

En eski Türk destanlarının tarihsel
sınıflandırması içinde ilk sırada yer alan
destan aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Göç DestanıA)
Türeyiş DestanıB)
Yaratılış DestanıC)
Bozkurt DestanıD)

Yunan Edebiyatının ünlü doğal destanları
"İlyada ve Odysseia"yı kaleme alan millî
destan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

MiltonA)
AriostoB)
SophoklesC)
HomerosD)

Balasagun yakınlarında bir şehir kuran
hükümdar Şu'nun ilginç özelliklerinin, Büyük
İskender'le yaptığı savaşların anlatıldığı Şu
Destanı aşağıdakilerden hangisine aittir?

18.

GöktürklereA)
SakalaraB)
KırgızlaraC)
UygurlaraD)

İslâmiyetten önceki dönemde yuğ
törenlerinde bir kağanın, bir kahramanın
ölümüne duyulan üzüntüyü ifade eden, ölen
kişinin niteliklerini dile getiren, kopuz
eşliğinde söylenen şiirlere ne ad verilir?

19.

SaguA)
SavB)
KoşukC)
DestanD)

13. yüzyıl Moğol tarihçisi Reşiduddin
tarafından yazıya geçirilen destan
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Ergenekon DestanıA)
Manas DestanıB)
Şu DestanıC)
Göç DestanıD)
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TÜRK EDEBİYATI 8 B
Halk şiirinde kişiye, topluma, feleğe, tabiata
aşık tarafından yöneltilen yergi, alay, eleştiri
içeren şiirlere ne ad verilir?

1.

GüzellemeA)
ÖğütB)
TaşlamaC)
AğıtD)

Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir
gerçekçilikle Anadolu’ya, Anadolu insanının
dünyasına eğilir?

2.

Halide Edip AdıvarA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Peyami SafaC)
Memduh Şevket EsendalD)

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Asena'nın
tiyatro oyunlarından biridir?

3.

Kerem ile AslıA)
Yunus EmreB)
Karanlıkta Bir IşıkC)
KocaoğlanD)

Aşağıdakilerden hangisinin “1980 Sonrası
Şiiri” üzerinde yönlendirici etkisi yoktur?

4.

Hilmi YavuzA)
Ahmet Haşim B)
Turgut UyarC)
Enis BaturD)

Halk söyleyişinden, masallardaki
tekerlemelerden yararlanarak “Karadut” adlı
şiiri yazan şair aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Bedri Rahmi EyüboğluA)
Turgut UyarB)
İlhan BerkC)
Cahit KülebiD)

Aşağıdakilerden hangisi “Garip” şiirinin
özelliklerinden biri değildir?

6.

Başını alıp gitmek, yalnızlık, averelik çoğu
şiirlerin konusudur.

A)

Şakaya ve nükteye yer vermez.B)
Küçük tasa ve sevinçleri şiirin başlıca
temaları haline getirir.

C)

Alaycıdır.D)

Türk edebiyatında Nâbizade Nâzım tarafından
yazılan ve ilk köy romanı olarak bilinen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Memleket HikayeleriA)
ZehraB)
KarabibikC)
Küçük PaşaD)

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar Türk
toplumunun geçirdiği tarihsel aşamaları
konu edinen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Yakup KadriA)
Halide EdipB)
Reşat NuriC)
Peyami SafaD)

Orhan Pamuk tarafından yazılan ve alışılmış
roman anlayışının biçim ve pratiklerinden ilk
kopuşu ifade eden eser aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Yeni HayatA)
Benim Adım KırmızıB)
Cevdet Bey ve OğullarıC)
Kara KitapD)

Tiyatroda kişilerin kimliklerinin belirlediği
olayla ilgili yanlarının ortaya çıktığı, eserin
başında bulunan bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

ÇözümA)
GelişmeB)
SonuçC)
SerimD)

Özellikle büyük metropollerde yaşayan
kişilerin şehre ve insana yabancılaşması,
gelenek ve teknoloji arasında sıkışıp
kalmaları, geçmişte var olan ama kendilerini
ifade etmeyen alt kültür gruplarının bir
kimlikle ortaya çıkmaları en belirgin tema
olarak hangi dönem şiirinde görülür?

11.

İkinci YenilerA)
1980 sonrası şiirB)
Garip AkımıC)
Toplumcu ŞiirD)
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B
Nazım Hikmet havasında şiirler yazan,
zamanın Batı’da moda olan fütürist, kübik ve
gerçeküstücü şiir akımlarını deneyen, 20.
yüzyılın sanat akımlarının etkisi altında
yazılmış şiirlerinde yenileşme sürecine yol
açan şair aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Cahit KülebiA)
Oktay RifatB)
Bedri Rahmi Eyuboğlu C)
Ercüment Behzat LavD)

Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını
esas alan eserlerden biridir?

13.

Kuyucaklı YusufA)
TutunamayanlarB)
Dokuzuncu Hariciye KoğuşuC)
KocaoğlanD)

Daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmet
temalarında şiirler söylemiştir. En yakın arkadaşı,
sırdaşı sazıdır. Şiirlerinde çok sevdiği sazından
bir dost gibi bahseder: “Ben gidersem sazım sen
kal dünyada.”

Yukarıda sözü edilen halk şairi
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Ali İzzetA)
KaracaoğlanB)
Şeref TaşlıovaC)
Âşık VeyselD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk
yıllarında yetişen halk şairlerinden biri
değildir?

15.

Konyalı Âşık Mehmet HüznîA)
Ali İzzetB)
Âşık Talibî CoşkunC)
Murat ÇobanoğluD)

Anlatılamadan kalan şeyleri bulup çıkarmaya
çalıştı şiirinde. Divan şiirinden etkiler taşıyan
şiirini resim sanatıyla özdeşleştirerek
zenginleştirdi. İnsanın sıkıntılarını, bunalımlarını
en çok da yalnızlığını anlattı şiirlerinde.
Şiirlerinde mitolojiye de yer verdi.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Edip CanseverA)
Can YücelB)
Cemal SüreyaC)
Turgut UyarD)

Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas
alan romanlardan biridir?

17.

YüzakıA)
TutunamayanlarB)
HandanC)
Kuyucaklı YusufD)

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin
genel özelliklerinden biri değildir?

18.

Günlük konuşma dilinin kullanılmasıA)
Daha çok betimleyici metinlerden oluşmasıB)
İmgeci bir şiir olmasıC)
Biliçaltına yönelmesiD)

“Anayurt Oteli” ve “Aylak Adam” adlı
romanların yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Sabahattin AliA)
Yusuf AtılganB)
Peyami SafaC)
Ahmet RasimD)

Toplumcu Gerçekçi Türk edebiyatının ilk
başarılı örneği aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Gurbet HikayeleriA)
Küçük AğaB)
Kuyucaklı YusufC)
Devlet AnaD)
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FİZİK 4 B
İp ya da sarmal yay'ın yukarı doğru ani
sarsılması sırasında oluşan şekil
değişikliğine ne ad verilir?

1.

Doğrusal dalgaA)
GenlikB)
HızC)
AtmaD)

Bir hareketin periyodu 2 s ise frekansı kaç
Hz'dir?

2.

0,1A)
0,2 B)
0,5C)
0,9D)

Su dalgaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Halkalar şeklinde oluşan dalgalara doğrusal
dalga denir.

A)

Deniz dalgaları birbirine paralel şekilde
ilerler.

B)

Havuz ya da göle taş atarak oluşturulan
dalgalar iç içe daireler şeklinde yayılır.

C)

Denizin tabanına inen bir dalgıç su
yüzeyindeki dalgaları hissetmez.

D)

Merkezinde bulunan bir eksen etrafında
dönebilen ve üzerinde eşit aralıklarla açılmış
yarıklar bulunan daire şeklindeki dalga ölçüm
aracına ne ad verilir?

4.

BatimetreA)
TeleskopB)
RezonansC)
StroboskopD)

I.      Atmanın bir kısmı ağır ortamda geri              
        yansırken bir kısmı hafif ortama geçer.
II.     İletilen atma gelen atma ile aynı yönlüdür.
III. İletilen atmanın genliği gelen atmanın

  genliğinden büyüktür.

Ağır ortamdan hafif ortama geçen atmalar
için yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri
doğrudur?

5.

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

Bir keman telinin ucundan saniyede 8 atma
gönderiliyor. Buna göre bu atmaların frekansı
kaç Hz'dir?

6.

8A)
16B)
20C)
22D)

Düzgün aralıklarla 10 s'de 500 kez suya
batırılan çubuğun oluşturduğu su
dalgalarında ardı ardına gelen 7 dalga tepesi
arası uzaklık 12 cm ölçülüyor. Oluşturulan bu
su dalgalarının sudaki yayılma hızı kaç m/s
olur?

7.

10A)
100B)
500C)
550D)

Şekildeki cismin aynadaki görüntüsü
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A)

B)

C)

D)
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I.    Sürati azalır.
II.   Doğrultusu değişmez.
III.  Normale yaklaşarak kırılır.
IV.  Normalden uzaklaşarak kırılır.

Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama
normal açı yapacak şekilde gelen ışık için
yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri
doğrudur?

9.

Yalnız I A)
I ve IIB)
I ve IIIC)
I, II, III, ve IVD)

Zıt yönlü atmaların üst üste gelmesi sırasında
oluşan girişime ne ad verilir?

10.

Yapıcı girişimA)
Doğrusal girişimB)
Akıcı girişimC)
Yıkıcı girişimD)

I. Bir ışık kaynağından çıkan ışınların herhangi
bir yüzeye çarparak doğrultu değiştirmesine
yansıma denir.

II. Birbirine paralel ışınların yüzeyden
yansıdıktan sonra paralellikleri bozulmuyorsa
bu yansıma dağınık yansımadır.

III. Birbirine paralel ışınların yüzeyden
yansıdıktan sonra paralellikleri bozuluyorsa
bu yansıma düzgün yansımadır.

Yansıma ve türleri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

11.

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

Titreşim yapan bir diyapazonun frekansı 25
Hz'dir. Diyapazon tarafından meydana
getirilen ses dalgasının dalgaboyu 10 cm ise
bu ses dalgasının hızı kaç m/s dir? 

12.

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

Yayılma hızı 5 m/s olan bir dalga kaynağı ile
saniyede 2 atma oluşturuyor ise ardışık iki
atma arası kaç cm'dir?

13.

250A)
150B)
100 C)
25D)

Bir ışının yoğunlukları farklı olan K ve L
ortamlarında izlemiş olduğu yollar yukarıda
çizilmiştir. K ortamının yoğunluğunun L
ortamının yoğunluğundan büyük olduğu
bilindiğine göre ışının izlediği yollardan
hangisinin/hangilerinin çizimi yanlıştır?

14.

Yalnız I A)
Yalnız IIB)
I ve II C)
I ve III D)

Işığın, kırılma indisi 1,5 olan camdaki hızı
aşağıdakilerden hangisidir? (Işığın havadaki
hızı 3x108 m/s)

15.

(1,5).108m/sA)
2.108m/sB)
(2,5).108m/s C)
(2,75).108m/sD)

Işık şiddeti ------ sembolü ile gösterilir, birimi
------- dır. Kısaca ------- şeklinde gösterilir.

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

16.

I - Candela - cdA)
I - Watt - crB)
R - Candela - prC)
R- Watt - csD)

Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir
maddedir?

17.

Metal levhaA)
Yağlı kâğıtB)
BetonC)
CamD)
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Serhat’ın gözlük numarası -3,25‘tir. Buna
göre Serhat’ın kullandığı gözlüğün mercek
cinsi ve odak uzaklığı aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

İnce kenarlı, 0,6 mA)
Kalın kenarlı, 0,6 mB)
İnce kenarlı, 0,3 mC)
Kalın kenarlı, 0,3 mD)

Birbirine paralel A, B ve C saydam
ortamlarında ışığın izlediği yol şekildeki
gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

19.

B ortamının yoğunluğu en azdır.A)
Işık B ortamında C ortamından daha hızlı
yayılır.

B)

A ortamının yoğunluğu en fazladır.C)
Işık A ortamında B ortamından daha hızlı
yayılır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi tümsek bir aynada
oluşan görüntünün özelliklerinden biri
değildir?

20.

Sanaldır.A)
Odak ile ayna arasındadır.B)
Cisimden küçüktür.C)
Cisme göre terstir. D)
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KİMYA 3 B
Aşağıdakilerden hangisi kaynama noktası
farkından yararlanılan bir ayırma yöntemidir?

1.

DamıtmaA)
FlotasyonB)
DekantasyonC)
SantrifüjlemeD)

Aşağıdaki sıvılardan hangisi bazik pH değeri
gösterir?

2.

Limon suyuA)
Mide öz suyuB)
Sirke C)
Deniz suyuD)

Aşağıdaki maddelerden hangisi baz özelliği
göstermez?

3.

KezzapA)
Sönmüş kireçB)
AmonyakC)
Kostik sodaD)

I. Homojen karışımlara "çözelti" de denir.
II. Bileşenleri çıplak gözle ya da

mikroskopla ayırt edilebilen karışımlara
heterojen karışımlar denir.

III.Mayonez homojen karışımlara bir
örnektir.

Karışımlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

4.

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

Çözeltilerde derişime bağlı olarak değişen
kaynama noktası yükselmesi, donma noktası
alçalması gibi özelliklere ne ad verilir?

5.

Koligatif özellikA)
Apolar özellikB)
Asidik özellikC)
Bazik özellikD)

Birbiri içinde çözünmeyen bir katı ve sıvıdan
oluşan heterojen karışımlara ne ad verilir?

6.

JelA)
AerosolB)
EmülsiyonC)
SüspansiyonD)

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu
çözeltisi asit özelliği gösterir?

7.

NaOHA)
HFB)
Ca(OH)2C)
NH3D)

"Sodyum karbonat" tuzunun formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

NaClA)
NaFB)
Na2SC)
Na2CO3D)

Sirkeye keskin kokusunu ve ekşi tadını veren
madde aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Asetik asitA)
Fosforik asitB)
Formik asitC)
Hidroflorik asitD)

Suda askıda bulunan katı parçacıkların ve
koloitlerin pıhtılaştırılarak çöktürülmesi
işlemine ne ad verilir?

10.

DestilatA)
KoagulasyonB)
OsmozC)
DekantasyonD)

Aşağıdaki asitlerden hangisi cam şişede
saklanmaz?

11.

Hidroklorik asitA)
Nitrik asitB)
Hidroflorik asitC)
Asetik asitD)
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Kütlece %10’luk 200 g tuzlu su çözeltisi ile
kütlece %40’lık 400 g tuzlu su çözeltisi
karıştırılıyor. Buna göre, son çözeltinin
kütlece yüzde derişimi kaçtır?

12.

10A)
15B)
20C)
30D)

Halk arasında "nişadır" adıyla da bilinen tuz
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Amonyum fosfatA)
Amonyum klorürB)
Potasyum nitratC)
Alüminyum sülfatD)

Asitlerin depolanması ve taşınmasında dikkat
edilmesi gerekenler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Asit ve bazlar ayrı yerlerde depolanmalı ve
taşınmalıdır.

A)

Asitler güneş ışığından uzak, kuru ve serin
yerlerde depolanmalıdır.

B)

Sodyum siyanür gibi asitle etkileşiminden
zehirli gaz oluşturabilecek kimyasallar ayrı
yerde depolanmalıdır.

C)

Asitler metal kaplarda saklanmalıdır.D)

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk farkına
dayalı bir ayırma yöntemidir?

15.

YüzdürmeA)
SüzmeB)
DiyalizC)
ElemeD)

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu
çözeltisi turnusol kağıdının rengini kırmızıya
dönüştürür?

16.

Mg(OH)2A)
H2CO3B)
NH3C)
KOHD)

20 gram NaCl tuzu 80 gram suda çözünüyor.
Buna göre elde edilen tuz çözeltisinin kütlece
yüzde derişimi kaçtır?

17.

5A)
10B)
20C)
30D)

Zeytinyağı-su karışımının ayrılmasında
aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

18.

PıhtılaştırmaA)
Ayırma hunisi ile ayırmaB)
SantrifüjlemeC)
İyon değiştirmeD)

Elektron verme eğilimi hidrojenden büyük
olan metallere ne ad verilir?

19.

AmetalA)
Pasif metalB)
Aktif metalC)
Soy metalD)

I. Apolar maddeler apolar
çözücülerde çözünür.

II. Sodyum klorür suda çözünür.
III. Karbon tetraklorür suda çözünür.

Maddelerin birbiri içinde çözünmeleriyle
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

20.

Yalnız IA)
Yalnız IIIB)
I ve IIC)
II ve IIID)
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BİYOLOJİ 1 B
Hücre zarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

1.

Madde alış verişini düzenler.A)
Yapısında protein bulunur.B)
Cansızdır.C)
Hücreye şekil verir.D)

Aşağıdakilerden hangisi C vitamini
eksikliğinde görülen hastalıklardan biridir?

2.

AnemiA)
PellegraB)
RaşitizmC)
SkorbütD)

Enzimlerin etki ettiği maddelere ne ad
verilir?

3.

KofaktörA)
SubstratB)
ApoenzimC)
KoenzimD)

RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

4.

Kendini eşleyebilir ve onarabilir.A)
Yapısında timin bazı bulunur.B)
Tek ipliklidir.C)
Yapısında deoksiriboz şekeri vardır.D)

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak
özelliklerinden biri değildir?

5.

BoşaltımA)
RekabetB)
HomeostaziC)
HareketD)

Glikoz ve fruktozun birleşmesi sonucu
oluşan disakkarit aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

GalaktozA)
MaltozB)
LaktozC)
SükrozD)

Aşağıdakilerden hangisi bir katabolizma
olayıdır?

7.

SolunumA)
Protein senteziB)
FotosentezC)
Glikojen senteziD)

Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen
vitaminlerden biridir?

8.

KA)
AB)
DC)
CD)

Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin
kısımlarından biri değildir?

9.

GranumA)
KromatinB)
ÇekirdekçikC)
KromozomD)

Yağlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

10.

Yapılarında hidrojen bulunmaz.A)
Karbonhidratlardan daha az enerji içerirler.B)
Hücre zarını temel bileşenidirler.C)
Suda çözünürler.D)
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B
Temel görevi protein sentezini
gerçekleştirmek olan organel
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

KofulA)
StromaB)
Golgi AygıtıC)
RibozomD)

Su moleküllerinin yarı geçirgen bir zardan
çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu
ortama geçişine ne ad verilir?

12.

DifüzyonA)
FagositozB)
OsmozC)
DiyalizD)

Bir hücrenin kendisinden daha yoğun bir
ortama konulduğunda su kaybederek
büzülmesi olayına ne ad verilir?

13.

PlazmolizA)
EndositozB)
DeplazmolizC)
HemolizD)

Aşağıdaki minerallerin hangisinin
eksikliğinde guatr hastalığı görülür?

14.

FosforA)
IyotB)
DemirC)
SodyumD)

Aşağıdakilerden hangisi inorganik
bileşiklerden biridir?

15.

VitaminA)
TuzB)
EnzimC)
HormonD)

M. Ö 322-384 yılları arasında yaşamış ve
canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili ilk
çalışmaları yapmış bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Gregor MendelA)
İbn-i SinaB)
James WatsonC)
AristoD)

Aşağıdakilerden hangisi tek zarlı
organellerden biridir?

17.

LizozomA)
KloroplastB)
MitokondriC)
SentrozomD)

Aşağıdakilerden hangisi polisakkarit
değildir?

18.

KitinA)
SelülozB)
MaltozC)
NişastaD)

İnsandaki kromozom sayısı (2n) kaçtır?19.

23A)
46B)
48C)
500D)

Asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

20.

Kırmızı turnusol kâğıdını maviye
dönüştürürler.

A)

Suda çözündüğünde H+ iyonu oluştururlar.B)
Genellikle tatları ekşidir.C)
Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya
dönüştürürler.

D)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 B
Kişinin günlük hayatında faydasına ve
zararına olan şeyleri bilmesine ne ad verilir?

1.

SünnetA)
FıkıhB)
MüçtehitC)
DelilD)

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

2.

Namaz ve oruçA)
Evlenme ve boşanmaB)
Günlük hayatla ilgili akitlerC)
Miras ve vasiyetD)

Hukuk ve ahlâk ilişkisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Hukuk içsel, ahlâk ise dışsal bir dinamiktir.A)
Ahlâki olgunluğa erişmemiş bireylerde ahlâki
davranış, hukukun yaptırım gücüyle
gerçekleşir.

B)

Ahlâkın, hukuka göre önceliği olmalıdır.C)
Ahlâkın yaptırımı toplum tarafından
dışlanma ve ayıplanma şeklinde ortaya
çıkarken, hukukun yaptırımları zorlayıcı
özellik taşır.

D)

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

4.

Namaz ve oruçA)
Evlenme ve boşanmaB)
Günlük hayatla ilgili akitlerC)
Hac ve sünnetD)

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

Yukarıdakilerden hangileri islami ilimlerin
temel kaynaklarıdır?

5.

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

İslam dininin temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

İnsanlara manevi yönden destek olmakA)
İnsanların eşit şartlarda yaşamalarını
sağlamak

B)

İnsanların suç ve günah işlemelerini
engellemek

C)

İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu
sağlamak

D)

Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin
sözlük anlamlarından biri değildir?

7.

Önyargılı olmakA)
Boyun eğmekB)
Kurtuluşa ermekC)
Teslim olmakD)

Allah’a teslim olmak ne anlama gelir?8.

Allah’ın emirlerini yerine getirmeye
çalışmaktır.

A)

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

B)

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

C)

Toplum içinde kabul görmek ve herkesle
uyumlu olmaktır.

D)

Salat ü selam ne anlama gelir?9.

Kur’an-ı Kerim’i okumakA)
Salavat getirmekB)
Allah’a kulluk etmekC)
Dua okumakD)

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

10.

ErdemA)
ZekâB)
TutumC)
İnançD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a karşı olan
vazifelerimizden biri değildir?

11.

Allah’ın varlığına ve birliğine inanmakA)
Allah’ın yüceliğini ve azametini kabul etmekB)
Hz. Muhammed’in, Allah’ın peygamberi
olduğunu kabul etmek

C)

Allah korkusuna sahip olmakD)

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

12.

İnsanlara, üstesinden gelemeyecekleri
sorumluluklar yüklenmemiştir.

A)

Adalet hukuka bağlı kalmayı, herkese eşit
davranmayı gerektirir.

B)

Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah
kılmaz.

C)

Yasaklanmamış her şey mübah ve helaldir.D)

İnsanlarla olan ilişkilerde gözetilmesi
gereken en öncelikli hak aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

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

Fıkıh ilmi ile uğraşan kişiye ne ad verilir?14.

FaikA)
FakihB)
MüçtehitC)
MükellefD)

Fıkıh usulü alanında yazılan ilk eser
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Usûlü’l-FıkıhA)
El-BurhânB)
El-UmedC)
Er-RisâleD)

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

16.

Namaz kılmakA)
Sadaka vermekB)
Çok çalışkan olmakC)
Bağışlayıcı olmakD)

Bir kişinin işlediği suç nedeniyle
başkalarının sorumlu tutulamayacağını ifade
eden İslam Hukuku ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Kamu yararının gözetilmesiA)
Suç ve ceza arasında doğru orantıB)
Suçun şahsiliğiC)
Adaletin gözetilmesiD)

Bireyin şahsi ve sosyal hayatının düzenini
sağlamak, saadet ve selamete ulaşmak için
hem kendisine, hem Allah’a hem de
başkalarına karşı yapmayı manen üzerine
aldığı fiil ve durumlara ne ad verilir?

18.

TerbiyeA)
VazifeB)
ErdemC)
TalimD)

Aşağıdakilerden hangisi takva kapsamında
yer almaz?

19.

Günah işlemekten ve dinen şüpheli olan
şeylerden uzak durmak

A)

Küfre ve şirke düşmekten sakınmakB)
Allah’tan uzaklaşmaya neden olan her türlü
duygu, düşünce ve davranışı terk etmek

C)

Allah’ın affedici olması nedeniyle ibadetleri
ihmal etmek

D)

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

20.

Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze
kadar ulaşmış olması

A)

23 yıllık bir süreçte indirilmesiB)
Son ilahi kitap olmasıC)
Dünya ve ahiret saadetinin kaynağı olmasıD)
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ALMANCA 6 B
Hakan ------- gerne mit Gonca -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleriaşağıdakilerden
hangileri doğru olarak tamamlar?

1.

wirst / tanzen wollenA)
wird / getanztB)
wird / tanzen seinC)
würde / tanzenD)

Er hätte so gern ein neues ------- Auto.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

blauA)
blauesB)
blauemC)
blauenD)

Fuhr der Bus zu schnell?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Ja, der Bus fuhr zu schnell!A)
Nein, ich komme mit dem Bus!B)
Ich möchte sehr langsam fahren!C)
Er nimmt sein Auto!D)

Die Versammlung ------- heute im Saal statt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

ladetA)
machtB)
fandC)
hatD)

Was bedeutet “balık tutmak” auf Deutsch?

“balık tutmak” ifadesinin Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

schwimmenA)
angelnB)
laufenC)
segelnD)

Wir dachten, ihr wärt im Kino!

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Sinemada olmanız gerekiyordu!A)
Niyetiniz sinemaya gitmek değildi aslında!B)
Siz zaten hep sinemaya gidersiniz!C)
Sinemada olduğunuzu sandık!D)

Stell dir ------- deine Schwester ------- heute aus
London! (kommen)

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

7.

aus / kommenA)
zu / kommtB)
im / kommstC)
vor / kämeD)

Der junge Fussballspieler ------- nicht mehr
laufen, denn er ------- einen großen Unfall gehabt.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

8.

war / habeA)
könne / habeB)
ist / hätteC)
könnte / würdeD)
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B
Monika hat wieder eine neue Frisur.

Wie lautet der obige Satz in der
Konjunktivform?

Verilen cümlenin konjunktiv şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Man sagt, weil ihre Frisur neu ist, kommt sie.A)
Man sagt, sie würde zum Friseur gehen.B)
Man sagt, sie habe wieder eine neue Frisur.C)
Man sagt, daß sie vom Friseur zu uns
kommen wird.

D)

Was bedeutet "yaralı olmak" auf Deutsch?

"yaralı olmak" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

verletzt seinA)
glücklicherweiseB)
verstehenC)
glücklich seinD)

Das Haus ist zu -------.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlamaz?

11.

großA)
teuerB)
sondernC)
kleinD)

Was bedeutet “takım” auf Deutsch?

“takım” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Die GesellschaftA)
Die MannschaftB)
Der GastC)
Der MannD)

Was bedeutet "glücklicherweise" auf
Türkisch?

"glücklicherweise" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

şansımızaA)
şanseseriB)
şansızlıkC)
şanslıD)

A: Schaut mal sie sagt -------.
B: Wirklich? Ich dachte, sie wäre Hausfrau und 

hätte zwei Kinder.

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

14.

sie sei Lehrerin und habe keine KinderA)
das sie heute in die Schule gehen möchteB)
das wäre ihre Mutter und sie sei krankC)
sie ist 14 Jahre altD)

Ich mag keine Häuser, ------- Fenster zu hoch
sind.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

15.

derenA)
diesesB)
diesemC)
denenD)
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B
Der Lehrer, -------, kommt aus Italien.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak tamamlar?

16.

deren Tochter verheiratet istA)
die sehr reich sindB)
der neu in unserer Schule istC)
der immer zu uns kommenD)

Was bedeutet "Der Geschmack" auf
Türkisch?

"Der Geschmack" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

KalemA)
ÇantaB)
ArabaC)
LezzetD)

Die Kinder, die dort spielen, sind Geschwister.

Welche Frage paßt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Welche Kinder sind Geschwister?A)
Wo sind die Kinder?B)
Wie gehen die Kinder zu ihren
Geschwistern?

C)

Welche Kinder gehen in die Schule?D)

Die Tasche, -------, du mir geschenkt hast, gefällt
mir sehr gut.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

19.

dasA)
derB)
dieC)
demD)

A: Kennst du ------- aus anderen Ländern?
B: Ja, zum Beispiel kommen Nudeln -------

Italien!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

20.

Gerüchte / zuA)
Getränke / imB)
Geschmack / fürC)
Spezialitäten / ausD)
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İNGİLİZCE 6 B
If you ------- oil in water, it doesn’t sink.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

putA)
will putB)
puttingC)
putsD)

Don’t call me tomorrow afternoon. I ------- a
lecture about human rights.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

gaveA)
am givingB)
giveC)
will be givingD)

------- she got on the bus, she bought a ticket.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

ForA)
WhileB)
IfC)
BeforeD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

toA)
tooB)
veryC)
noD)

My father went ------- to work three years ago.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

whereA)
abroadB)
inC)
goD)

If you study harder, you ------- the class.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

passingA)
has passedB)
will pass C)
passedD)

If we ------- to the cinema earlier, we wouldn’t
have missed the start of the film.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

had goneA)
goB)
wentC)
would goD)

If I ….......……… the answer to your question, I
would tell you.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

knewA)
knowB)
will knowC)
knownD)
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B
You can find his home -------. It is very near here.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

the easierA)
easilyB)
more easyC)
easyD)

Serap, ------- you help me with the shopping,
please?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

amA)
wereB)
canC)
mustD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

whoseA)
whichB)
whatC)
whoD)

This time next week I ------- in Antalya.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

will swimA)
are swimmingB)
will be swimming C)
swamD)

They will call me ------- she wakes up.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

whereA)
whileB)
althoughC)
as soon asD)

Those are the boys ------- mother has won an
award in literature.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

whoseA)
whichB)
whereC)
whoD)

The hotel ------- Emily stayed was quite
comfortable.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

whoA)
whereB)
whatC)
whoseD)

John ------- in his room at nights.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

work sometimesA)
sometimes workingB)
works sometimesC)
sometimes worksD)
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B
I brush my teeth ------- a day.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

neverA)
muchB)
two times C)
sometimesD)

Tony is a funny man ------- likes making jokes
about people.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

whichA)
whoB)
whenC)
whoseD)

Mr Thompson ------- for the same company since
2000.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

has been workingA)
will workB)
worksC)
is workingD)

He is ------- a good person that he helps
everybody.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

veryA)
soB)
everyC)
suchD)
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FRANSIZCA 6 B
A : Tu peux me donner le livre.
B : Oui, -------.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

tiensA)
tenonsB)
donneC)
donnonsD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

aA)
seraB)
allaitC)
vaD)

Ils ne s'entendent pas bien, ils vont -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

se fiancerA)
épouserB)
divorcerC)
se marierD)

«Kapı, Ahmet tarafından açıldı.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Ahmet a ouvert la porte.A)
La porte sera ouverte par Ahmet.B)
La porte n'ouvre jamais.C)
La porte a été ouverte par Ahmet.D)

------- tes pommes.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

MangerA)
MangesB)
MangeC)
MangentD)

A : Je peux prendre l’adresse?
B : Non, -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

ne prends pasA)
ne le prends surtout pasB)
prends-laC)
ne la prends pasD)

Ma sœur s’est -------. Son fiancé s’appelle Jean.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

fiancéeA)
mariéeB)
demandée en mariageC)
a fait un mariageD)

Je vais me ------- à un examen.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

subirA)
passerB)
présenterC)
faireD)
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B
Je poursuis des études ------- médecine. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

duA)
deB)
àC)

D)

«La porte est ouverte par ma sœur.» 

Choisissez la forme active de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin etken hali
aşağıdakilerden hangisidir?  

10.

Ma sœur a ouvert la porte.A)
Ma sœur ouvrira la porte. B)
Ma sœur va ouvrir la porte.C)
Ma sœur ouvre la porte.D)

Claudine n'a pas ------- reçue au Bac.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

étéA)
ayantB)
euC)
finiD)

Laure : Tu n’as pas revu Claudine?
Marie : -------.
Laure : Quand?
Marie : Hier, au supermarché.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

Non, je ne l’ai pas revueA)
Oui, je l’ai vueB)
Si, je l’ai revueC)
Non, je l’ai revueD)

I Soyez prêts. 
II. Nous partirons demain. 
III. Je viendrai vous chercher demain matin. 
IV. Faites des études.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

13.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

J’ai un -------, une ------- et un -------. 

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

oncle / neveu / nièceA)
cousin / nièce / neveuB)
cousin / cousine / tanteC)
oncle / cousin / frèreD)

Pierre : Tu comptes rentrer à quelle heure?
Monique : -------.
Pierre : Non, Dis-moi une heure précise.
Monique : Bon! A minuit alors.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

À 23 heuresA)
Je ferai mes devoirsB)
Bien sûr. OuiC)
Cela dépendD)

En général, je me ------- à 23 heures.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

promenéA)
coucheB)
rencontréC)
tombéD)
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A ------- on achète des médicaments.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

l’écoleA)
la pharmacieB)
la facultéC)
l’étudeD)

Ce garçon a 22 ans, c’est un étudiant, il va à
-------. 

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

l’universitéA)
l’école primaireB)
la facultéC)
l’école maternelleD)

«Ayez finis la vaisselle jusqu’à 5 heures.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Bulaşıkları 5 kere yıkayın.A)
Bulaşığı saat 5’e kadar bitirmiş olun.B)
Bulaşıkları 5’te bitirin.C)
Bulaşığı 5 defa yıkayın.D)

Mon ami a achété cette chemise.

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Cette chemise sera achété par mon ami.A)
Cette chemise est achété par mon ami.B)
Cette chemise a été achétée par mon ami.C)
Cette chemise était achété par mon ami.D)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 (SEÇMELİ) B
Risâlet öncesi döneme, Arapların İslam’dan
önceki dönemlerine ne ad verilir?

1.

FetretA)
CahiliyeB)
ZenginleşmeC)
YükselmeD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam ordularının
Sâsânilere son verdiği savaşlardan biridir?

2.

Sevik SavaşıA)
Bedir SavaşıB)
Hendek SavaşıC)
Nihâvend SavaşıD)

“Ticaret amacıyla yapılan yaz ve kış
yolculuklarından ve bu imkanları bahşeden
Kâbe’nin Rabbine kulluk edilmesi
gerektiğinden” bahseden sure
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Kureyş SuresiA)
İsra SuresiB)
Zuhruf SuresiC)
Tekvir SuresiD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’den
(s.a.v) önceki dünyanın özelliklerinden biri
değildir?

4.

Dünyanın inkâr ve zulüm ile karanlıklara
gömülmüş olması

A)

Dünyaya buhranın, cinayetlerin, bencilliğin
ve merhametsizliğin hakim olması

B)

Nur ile cihanın karanlıklardan aydınlığa
kavuşması

C)

Putperestlik inancının dünya geneline
egemen olması

D)

Hz. Peygamber (s.a.v), Mekke’den ayrılıp
Medine-i Münevvere’ye kaç yılında hicret
etmiştir?

5.

632A)
622B)
616C)
610D)

Savaşların yapılmasının yasak olduğu aylara
ne ad verilir?

6.

Eşhuru’l HurumA)
MuallakâtB)
CahiliyeC)
AsabiyetD)

Panayırlarda yapılan şiir yarışmalarında
beğenilen şiirler Kâbe’nin duvarına asılırdı.
Bu şiirlere ne ad verilir?

7.

MuallakâtA)
SiyerB)
BedeviC)
MevaliD)

Kendileri gibi yaratılmış varlıkları Yaratıcıya
denk gören, şirk koşan kimselere ne ad
verilir?

8.

MecusiA)
MevaliB)
DüalistC)
MüşrikD)

Mecusiliğin en belirgin özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Eski İran inançları ile etkileşiminin olmamasıA)
Eski İran gelenekleri ile etkileşiminin
olmaması

B)

Ateşperest olarak bilinmeleriC)
Tek tanrı anlayışının olmasıD)

Yıldız ve güneşe tapan kimselere ne ad
verilir?

10.

YahudiA)
SabiiB)
HanifiC)
MecusiD)
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B
Allah’ın (c.c) Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahiy
göndererek peygamberlik verdiği yer
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Uhud DağıA)
Tur MağarasıB)
Hira MağarasıC)
Sevr DağıD)

Allah’ın (c.c) peygamberlerini temiz bir
yaratılışa sahip kılarak, gizli ve açık her türlü
günahtan, şirkten, küfürden, münafıklıktan ve
zulüm yapmaktan korumasına ne ad verilir?

12.

AsabiyetA)
İffetB)
İsmetC)
MürşidD)

Erdemliler topluluğunun diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Emniyetliler TopluluğuA)
Darül NedveB)
Darül ErkamC)
Hılfü’l – FudulD)

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

14.

ÂmineA)
FâtımaB)
Ümmü EymenC)
HaticeD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v) amcalarından biri değildir?

15.

Hz. HamzaA)
HaşimB)
Hz. AbbasC)
Ebu TâlibD)

Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yılında
doğmuştur?

16.

561A)
562B)
568C)
571D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
kızlarından biri değildir?

17.

RukiyeA)
Ümmü GülsümB)
HaticeC)
ZeynepD)

Hz. Muhammed (s.a.v), annesi vefat ettiğinde
kaç yaşındaydı?

18.

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

Hz. Muhammed’e (s.a.v) doğruluğundan ve
güvenilirliğinden dolayı Mekkeliler tarafından
ne ad verilmiştir?

19.

Hılfü’l – FudulA)
Muhammedü’l – EminB)
MuhteremC)
Habib-i EkremD)

Hz. Muhammed, Kureyş kabilesinin hangi
koluna mensuptur?

20.

TeymoğullarıA)
ŞeybeoğullarıB)
ZühreoğullarıC)
HaşimoğullarıD)
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SEÇMELİ TARİH 2 B
Abbasiler döneminde Bizans Devleti’nin
sınırında kurulan ve Türk askerlerinin
yerleştirildiği şehirlere ne ad verilir?

1.

NaibA)
AvasımB)
OtağC)
MalikD)

Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın
sonuçları arasında yer almaz?

2.

Orta Asya’nın Çinlilerin kontrolüne girmekten
kurtarılması

A)

Abbasi Devleti yönetiminde Türklerin görev
almaya başlaması

B)

Hudeybiye Anlaşması’nın imzalanmasıC)
İslam dininin yavaş yavaş Türkler arasında
tanınmaya başlaması

D)

Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk
sefer aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Tebük SeferiA)
Ulyanoğlu SeferiB)
Hotin SeferiC)
Zigetvar SeferiD)

Kuran-ı Kerim’in çoğaltılması ve ilk İslam
donanmasının oluşturulması hangi halife
döneminde gerçekleşmiştir?

4.

Hz. EbubekirA)
Hz. ÖmerB)
Hz. OsmanC)
Hz. AliD)

Türkler’in, Abbasiler Dönemi’ne kadar
İslamiyet’e kitleler halinde geçmelerini
engelleyen gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Atabeylik Sistemi'nin oluşturulmasıA)
Emevilerin mevali politikasıB)
İkta Sistemi'nin uygulanmasıC)
Ayn-ı Calut Savaşı’nın gerçekleşmesiD)

Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletleri
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

6.

Tolunoğulları ve İhşidoğullarıA)
Karahanlılar ve HazarlarB)
Gazneliler ve TürgişlerC)
Harezmşahlar ve BabürlerD)

Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Meydan
Muharebesi’nin sonuçları arasında yer
almaz?

7.

Türklerin batıya doğru ilerlemelerinin
önünün açılması

A)

Tuğrul Bey’in sultan ilan edilmesiB)
Büyük Selçuklu Devleti’nin resmen
kurulması

C)

Horasan topraklarının kesin olarak
Gaznelilere geçmesi

D)

Edip Ahmet’in ahlaki öğütler verdiği
Karahanlı dönemi eser aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Ayn’ül AyanA)
Kısas-ı EnbiyaB)
El MutahharatC)
Atabet’ül HakayıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların
yıkılış nedenleri arasında yer almaz?

9.

Bâtınilerin zararlı çalışmalarıA)
Atabeylerin bölgelerinde güçlenmeleri ve
bağımsızlıklarını ilan etmeleri

B)

Canberdi Gazali İsyanıC)
Birçok devletle savaşmak zorunda kalmalarıD)

Karahanlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

10.

Türk devletlerinde görülen ikili yönetim
anlayışını devam ettirmişlerdir.

A)

İslamiyet’in Orta Asya’da yayılmasını
sağlamışlardır.

B)

Resmi dilleri Farsça’dır.C)
Halkının tamamına yakını Türk’tür.D)
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B
Karahanlılarda hükümdar adına devleti
yöneten vezirin taşıdığı unvan
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

YuğruşA)
Hâce-i buzurgB)
BaksıC)
TamuD)

Abbasi halifelerinin hükümdarlara
gönderdikleri elbiselere ne ad verilir?

12.

OtağA)
NevbetB)
ÇetrC)
TırazD)

Türk-İslam devletlerinde Müslüman
olmayanlardan askerlik yapmadıkları için
alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

AğnamA)
CizyeB)
ÖşürC)
BennakD)

Avrupa’da “Aviccenna” diye tanınan Türk
İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

14.

İbn-i SinaA)
El-BiruniB)
FarabiC)
HarezmiD)

Türk-İslam devletlerinde ülkenin bir bölgesini
idare eden hanedan üyelerine ne ad verilir?

15.

AygucıA)
TudunB)
KamC)
MelikD)

Timur Devleti döneminde “Yıldızların Fihristi
Cetvelleri” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Uluğ BeyA)
Koçi BeyB)
Ömer HayyamC)
FuzuliD)

Babür hükümdarı Şah Cihan devrinde yapılan
en önemli eser aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Divriği Ulu Camii ve DarüşşifasıA)
Şemseddin Eteke Han TürbesiB)
Tac MahalC)
Alay HanD)

Aşağıdakilerden hangisi Timur’un, Suriye
Seferi sırasında Yıldırım Bayezid’e
gönderdiği mektuplardaki istekleri arasında
yer almaz?

18.

Anadolu beylerinden alınan toprakların eski
sahiplerine geri verilmesi

A)

Sultan Sancar'ın kendisine teslim edilmesiB)
Yıldırım Bayezid’ın kendi hâkimiyetini
tanıması

C)

Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un
kendisine teslim edilmesi

D)

Moğollarda aileye ne ad verilir?19.

NökerA)
KöbegünB)
OrtakC)
YasunD)

Kudüs’teki Haçlı hâkimiyetine 1187’deki
Hıttin Savaşı ile son veren hükümdar kimdir?

20.

KalavunA)
Selahaddin EyyubiB)
Zahîrüddîn Muhammed BabürC)
TimurD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 4 B
PROJELER İLLER

I-   GAP a-  Bayburt
II-  DOKAP b-  Muş
III- DAP c-  Batman

Yukarıdaki projeler ve kapsamındaki iller
arasında yapılacak eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?

1.

I-a, II-b, III-cA)
I-c, II-a, III-bB)
II-b, I-c, III-aC)
III-b, II-c, I-aD)

Aşağıdakilerden hangisi GAP’ın uygulama
alanı içerisinde olan illerden biri değildir?

2.

RizeA)
ŞanlıurfaB)
GaziantepC)
DiyarbakırD)

I- Değişmeyen unsurlar
II-   Zaman
III-  Değişen unsurlar

Yukarıdakilerden hangileri jeopolitikte etkili
olan unsurlar arasında yer alır?

3.

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

Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleşmesi
beklenen nüfusu aşağıdakilerden hangisidir?

4.

100   milyonA)
  95   milyonB)
  90   milyonC)
  85   milyonD)

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz
Projesi'nin başlıca amaçlarından biri
değildir?

5.

Ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmekA)
Bölge içi farklılıkları artırmakB)
Turizm faaliyetlerini geliştirmekC)
Kıyı kesiminde ürün çeşitliliğini artırmakD)

Aşağıdakilerden hangisi nüfus
projeksiyonlarından elde edilebilecek
tahminlerden  biri değildir?

6.

Nüfus artış hızıA)
Göç hareketleriB)
DoğumC)
ÖlümD)

Türkiye’de V. Beş Yıllık Kalkınma planı
aşağıdaki  yılların hangisi arasında
uygulanmıştır?

7.

1963-1967A)
1968-1973B)
1985-1989C)
1990-1994D)

Türkiye’nin en büyük uluslararası  kargo
havalimanı aşağıdaki illerden hangisinde
kurulmuştur?

8.

MalatyaA)
AdıyamanB)
ŞanlıurfaC)
SiirtD)

Devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri
arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

CoğrafyaA)
DiplomasiB)
JeomorfolojiC)
JeopolitikD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile kara
sınırı olan ülkelerden biridir?

10.

Hırvatistan A)
SuriyeB)
NijeryaC)
Çin Halk CumhuriyetiD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
ekonomik örgütlerden biridir?

11.

İKÖA)
NATOB)
OECDC)
BMD)
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B
 Kamerun, Benin, Çad ve Nijer ile komşudur.
 Bulunduğu kıtanın en kalabalık ülkesidir.
 Zengin petrol ve doğal gaz yataklarına            
      sahiptir.
 Başkenti Abuja’dır.

Yukarıda özellikleri verilen Afrika ülkesi
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

NijeryaA)
SudanB)
EtiyopyaC)
GanaD)

I- Tengiz-Novorossisk Petrol Boru Hattı
II- Atriau-Şamara Boru Hattı
III- Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı

Yukarıdakilerden hangileri Kazakistan ve
Azerbaycan petrolü ile Türkmenistan doğal
gazının dünya piyasalarına ulaştırılmasında
kullanılan petrol  ve doğal gaz boru
hatlarından biridir?

13.

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

Orta Doğu petrollerinin çıkış kapısı
konumunda olan ve İran Körfezi’ni Umman
Denizi’ne bağlayan boğaz aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Macellan A)
MalakkaB)
Hürmüz C)
Bering D)

Kurak ve yarıkurak iklim bölgelerinde tabii
bitki örtüsünü azaltan en önemli faktör
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Sulamalı tarım faaliyetleriA)
Aşırı otlatmaB)
Kontrollü ağaç kesimleriC)
Yağış fazlalığıD)

Şattülarap su yolu ve bölgedeki petrol
paylaşımından dolayı aşağıdaki ülkelerin
hangileri  arasında çatışmalar yaşanmıştır?

16.

Türkiye-YunanistanA)
Azerbaycan-GürcistanB)
Suriye-İsrailC)
İran-IrakD)

-    1961’de Londra’da kuruldu.
-    Örgütün simgesi Büyük Panda'dır.
-    2002 yılında yaşayan gezegen raporunu          
     yayımlamıştır.
-    50 ülkede şubesi vardır.

Yukarıda özellikleri verilen çevre örgütü
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Uluslararası doğa koruma birliğiA)
Dünya doğayı koruma vakfıB)
Dünya vahşi yaşam fonuC)
Uluslararası fauna ve floraD)

Afrika kıtasındaki  ülkeler arasında gelecek
yılllarda su savaşlarının yaşanmasına neden
olacak olan nehir aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

NilA)
TunaB)
AmazonC)
GanjD)

Bir inşaat firmasının şantiyede atık
yönetimini ve geri kazanımını etkin biçimde
uygulayan ve bunun için işçilerin eğitimini
de içeren bir sistemin geliştirildiği, LIFE
tarafından 300 bin avro destek sağlanan proje
aşağıdaki ülkelerin hangisinde
uygulanmıştır?

19.

FransaA)
PolonyaB)
RomanyaC)
MacaristanD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
çatışmaların yaşandığı ülkelerden biri
değildir?

20.

LibyaA)
AfganistanB)
IrakC)
JaponyaD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 8 B
Bireyin öne çıktığı, ruh çözümlemelerine
dayalı bir roman geliştiren ve “Dokuzuncu
Hariciye Koğuşu” adlı romanı olan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Orhan PamukA)
Kemal TahirB)
Orhan Kemal C)
Peyami SafaD)

“Yeni Hayat” ve “Kara Kitap” adlı eserler
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

2.

Orhan PamukA)
Orhan KemalB)
Kemal TahirC)
Tarık BuğraD)

Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerin şiirdeki
ilkeleri arasında yer almaz?

3.

Gülmeceden, şaşırtmacadan yararlanmakA)
Yaşama sevincini ve yaşama hakkını
işlemek

B)

Gelenekten kopmadan sanat gayesiyle
şiirler vermek

C)

Günlük hayatın, küçük adamın sorunlarını
dile getirmek

D)

Mekân olarak Edremit ve yöresinin
ayrıntılarıyla anlatıldığı "Kuyucaklı Yusuf" adlı
roman aşağıdaki yazarlardan hangisine
aittir?

4.

Refik Halit KarayA)
Sait Faik AbasıyanıkB)
Yusuf AtılganC)
Sabahattin ÂliD)

Aşağıdakilerden hangisi ilk eserlerini
Meşrutiyet Dönemi’nde yayımlamış ve
ustalıklarını kanıtlamış yazarlardan biri
değildir?

5.

Kemal TahirA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Halide Edip AdıvarD)

İlk şiirinden son şiirine kadar çocuksu
duyarlılığını, dünyaya hayranlıkla, şaşkınlıkla
bakışını ve şakacı çocuk yaklaşımını
yitirmeyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Refik DurbaşA)
Edip CanseverB)
Ülkü TamerC)
Arif Nihat  AsyalıD)

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

7.

Kuyucaklı YusufA)
Yeni HayatB)
Anayurt OteliC)
TutunamayanlarD)

Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyat
akımının en tipik sürdürücüleri arasında yer
almaz?

8.

Halit Fahri OzansoyA)
Turgut UyarB)
Yusuf Ziya OrtaçC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

Aşağıdakilerden hangisi William
Shakespeare'in tiyatro oyunlarından biridir?

9.

Kral LearA)
CimriB)
KöşebaşıC)
NişanlılarD)

“Şapkam Dolu Çiçekle” adlı kitabında “Ne
Fazıl Hüsnü Dağlarca başka türlü yazabilir,
ne de başkası Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi
yazabilir.” diyen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Hilmi YavuzA)
Özdemir AsafB)
İlhan BerkC)
Cemal SüreyyaD)

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllardan
başlayarak köyü konu edinen ve zengin bir
edebiyat oluşturan yazarlardan biri değildir?

11.

Peyami SafaA)
Necati CumalıB)
Fakir BaykurtC)
Talip ApaydınD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi 1940’larda gelişen
yeni şiir anlayışına rağmen; ölçülü, uyaklı şiir
anlayışını devam ettiren şairlerden biri
değildir?

12.

Ahmet Hamdi TanpınarA)
Asaf Halet ÇelebiB)
Necip Fazıl KısakürekC)
Ahmet Muhip DıranasD)

Emeğiyle yaşayan küçük insanları konu
edinen ve ilk eserlerini Meşrutiyet
Dönemi’nde veren yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Ömer SeyfettinA)
Yusuf AtılganB)
Sabahattin AliC)
Memduh Şefket EsendalD)

Orda bir köy var uzakta
O köy bizim köyümüzdür

Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

14.

Behçet Kemal ÇağlarA)
Ahmet Kutsi TecerB)
Necip Fazıl KısakürekC)
Kenan HulisiD)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Tek başına
dilimizin ortasında bir rönesanstır.” dediği
şair aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Bedri Rahmi EyuboğluA)
Ahmet HaşimB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Nazım HikmetD)

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal
Beyatlı'nın sanat anlayışının özelliklerinden
biri değildir?

16.

Klasik divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük
anlayışıyla ele alması

A)

Şiir konularını aşk, tabiat, deniz, ölüm ve
sonsuzluktan alması

B)

Bütün şiirlerini hece ölçüsü ile yazmış
olması

C)

İç ahengi her şeyden üstün tutmasıD)

Mehmet Emin Yurdakul’un memleket
romantizminden ve Mehmet Âkif’in millî
acılar dolusu kurtuluş şiirlerinden sonra
Anadolu’ya var gücüyle açılan ilk şair
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Necati CumalıA)
Cahit KülebiB)
Yavuz Bülent BakilerC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

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

18.

Kemal ÖzerA)
Sait Faik AbasıyanıkB)
Tevfik FikretC)
İlhan BerkD)

“Şiirin özünü düşle gerçek, geçmişle şimdi,
alın yazısıyla istem, yaşamla ölüm arasındaki
çatışma belirler.” diyen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Ahmet Kutsi TecerA)
Nusret ZorlutunaB)
Ahmet Muhip DıranasC)
Arif Nihat AsyaD)

Toplum hayatını anlatmak, mahalli bir edebiyat
yapmak sanatının en önemli özelliğidir. Kuvvetli
gözlemleriyle; hayat sahnelerini, olayları,
konuşmaları bütün özellikleri ve canlılıklarıyla
eserine yansıttı. İslamî duyarlılığıyla millî
kaygılarını birleştirdi.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Cahit KülebiA)
Mehmet Âkif ErsoyB)
Oktay RifatC)
Ahmet HaşimD)
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SEÇMELİ ALMANCA 7 B
Kennst du Menschen mit außergewöhnlichen
Haustieren?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Nein, meine Mutter mag leider keine Tiere
im Haus.

A)

Ja, ich habe eine Katze.B)
Ja, meine Tante hat ein Terrarium mit zwei
Nattern.

C)

Nein, ich möchte kein Haustier.D)

Der Löwe ist -------, aber die Schildkröte ist klein.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

2.

groß A)
lautB)
langsamC)
leiseD)

A: -------
B: Ja, ich habe eine Katze.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

3.

Hast du Lust zum Schwimmen?A)
Hast du ein Fahrrad?B)
Hast du ein Haustier?C)
Habt ihr Ferien?D)

------- Geburtstag wünsche ich mir ein Fahrrad.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

4.

AufA)
ZumB)
InC)
AusD)

Ich habe ------- zwei Jahren eine Katze. 
Ich habe sie sehr gern.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

aufA)
seitB)
vonC)
zumD)

Als mein Bruder vierzehn Jahre alt war, -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak  tamamlamaz?

6.

will die Prüfung bestehenA)
hat er immer klassische Musik gehörtB)
hat er mit der Querflöte angefangenC)
wollte er eine Band gründenD)

Wir wünschen dir alles Gute und viel ------- in der
Zukunft. 

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

7.

FrageA)
WetterB)
JahreC)
GlückD)

Wir ------- uns ------- Musik.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

intressieren / fürA)
kaufen / ausB)
beenden / mitC)
spielen / zuD)
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B
Was bedeutet Kammerorchester?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Das ist ein Instrument, das nur Schüler
spielen können.

A)

Das ist ein Orchester, in dem auch
Erwachsene spielen.

B)

Wir haben die Band neu gegründet.C)
Wir können uns dort jede Woche treffen.D)

Die Musiklehrerin ------- Klavier und die Schüler
------- ihr zu.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

kann / übeA)
möchte / schonB)
hat / frageC)
spielt / hörenD)

Die Eltern wollen ihre Kinder gut -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

11.

einigenA)
erziehenB)
nehmenC)
gehörenD)

Auf der Strasse ------- die Mutter und das Kind an
der Hand.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

12.

nehmen euchA)
haben dichB)
fassen sichC)
helfen mitD)

wichtig / hilfsbereit / nett / freundlich

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

Verilen sözcük grubuna uymayan
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

nettA)
wichtigB)
freundlichC)
hilfsbereitD)

Die Studenten sitzen in der Cafeteria der Schule
und -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak  tamamlamaz?

14.

diskutieren über ein ProblemA)
planen eine KlassenfahrtB)
sprechen über ein ProjektC)
macht eine SandburgD)

Die Großmutter wird achtzig Jahre alt. Die Kinder
und Enkelkinder sind gekommen, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

15.

weil sie Radio hörtA)
damit sie die Fragen beantworten könnenB)
denn sie sind immer müdeC)
um der Großmutter zu gratulierenD)

Ich bleibe -------, weil ich jeden Tag eine halbe
Stunde laufe!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

sehrA)
erstB)
fitC)
gernD)
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B
Er hat Kopfschmerzen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Wie kann ich helfen?A)
Habt ihr Schmerzen?B)
Bist du krank?C)
Was hat er denn?D)

------- ist etwas erhöht!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

Der HalsA)
Das RezeptB)
Der PulsschlagC)
Die NaseD)

------- braucht der Körper, um gesund zu blieben.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

19.

Vitamine und MineralienA)
Sand und KuchenB)
Torten und TablettenC)
Butter und MargarineD)

Doktor kan alıyor.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Die Ärztin nimmt Blut ab.A)
Der Arzt hat eine Spritze gemacht.B)
Die Ärztin hat mir gute Besserung
gewünscht.

C)

Der Arzt untersucht seine Patientin.D)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 7 B
Are you pleased ------- your new car?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

withA)
fromB)
atC)
onD)

My friend is very keen ------- horses.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

onA)
inB)
atC)
ofD)

Jessica is quite fond ------- her daughters.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

ofA)
onB)
toC)
aboutD)

Giresun is famous ------- its nuts.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

atA)
forB)
onC)
inD)

Mustafa is extremely ------- at teaching English.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

interestedA)
goodB)
famousC)
proudD)

The teacher: “Whose pencil is that on the table?” 
The teacher asked whose pencil that ------- on
the table.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

has beenA)
isB)
didC)
wasD)

Mary: “Wait for me!”
Mary told me -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

to waiting for herA)
waiting for herB)
to wait for her C)
to wait for meD)
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B
My teacher: “Do you want to see the pictures?”
My teacher asked me -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

do you want to see the picturesA)
if I wanted to see the pictures B)
if I want to see the picturesC)
to see the picturesD)

Mary said, “I went to the cinema yesterday.” 
Mary said that she ------- to the cinema -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

went / the previous nightA)
had gone / the next dayB)
had gone / the day beforeC)
has gone / that dayD)

George said, “I will visit you tomorrow.” 
George said that he would visit me -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

tomorrowA)
the next dayB)
nowC)
the previous dayD)

I can’t find my jacket. I think I ------- it.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

am losingA)
loseB)
have loseC)
have lostD)

Dad: John, please tidy your wardrobe.
John: Don’t worry dad. I have ------- tidied it, it’s 

clean now.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

alreadyA)
everB)
neverC)
yetD)

Leo hasn’t done his homework -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

yetA)
alreadyB)
forC)
justD)
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B
How long ------- she ------- sleeping?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

is / beenA)
has / beB)
have / beenC)
has / beenD)

Craig has never ------- to Athens.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

travelA)
goB)
visitC)
beenD)

When they arrived at the party hall, everybody
-------. It was empty.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

leavesA)
leftB)
had already leftC)
has already leftD)

After I ------- breakfast, I went to work.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

have hadA)
had hadB)
havingC)
hadD)

They had been ------- for him for twenty-five
minutes when he -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

waited / comeA)
waited / cameB)
waiting / comesC)
waiting / cameD)

He had been running for an hour when he -------
his arm.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

breaksA)
breakingB)
brokeC)
had brokenD)

I couldn’t do my homework because I ------- my
books at school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

have forgottenA)
am forgettingB)
had forgottenC)
forgotD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 7 B
-  Vous êtes ------- facilement?
-  Non, ça été -------.

Choisissez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

venus / difficileA)
venu / facileB)
là / difficilementC)
là / facilementD)

On est ouvert du lundi ------- vendredi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

deA)
auB)
laC)
enD)

- ------- voulez-vous acheter?
- Celui-ci.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

QuelleA)
LaquelleB)
LequelC)
De quoiD)

Je voudrais payer ------- espèces.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

pourA)
parB)
dansC)
enD)

Je vous présente mon ami ------- travaille chez
Renault.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

oùA)
quiB)
queC)
quoiD)

- -------?
- Ça fait trente euros.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Ça vous intéresseA)
Tu as quel âgeB)
Ça coûte combienC)
Tu pars à quelle heureD)

Qu'est-ce que vous voulez boire?

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Bir şey alır mısınız?A)
İçecek olarak ne alırsınız?B)
Ne içmek istersiniz?C)
Size ne getireyim?D)

Elle ne prend ------- le train, elle préfère le bus.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

niA)
jamaisB)
rienC)
personneD)
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Il faut prendre des précautions ------- le soleil.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

enA)
parB)
àC)
contreD)

Mon père ------- 75 ans.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

aA)
asB)
estC)
ontD)

«Elsa giyim tarzını değiştirdi.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Elsa a changé de tenue vestimentaire.A)
Elsa a changé son vêtement. B)
Elsa aime mettre ses jupes longues.C)
Elsa porte des vêtements démodés.D)

Je lui ai donné un cadeau car ------- son
anniversaire 

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

il y avaitA)
il étaitB)
c’étaitC)
il faisaitD)

Ils sont invités ------- qui?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

commentA)
oùB)
quandC)
chezD)

Pour aller à la poste, ------- à droite.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

tenezA)
traversezB)
faîtesC)
tournezD)

J’ai grossi: j’ai ------- des kilos.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

prisA)
faitB)
mangéC)
donnéD)

I. Il faisait nuit.
II. Tout d’un coup, j’entendais un bruit.
III. J’ai fini mes devoirs.
IV. J’avais très peur.

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

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

16.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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A: Je veux acheter un sac.
B: -------?
A: Elle dit qu'elle veut acheter un sac.

Choisissez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

Comment va-t-elleA)
Qu'est-ce qu'elle ditB)
Quel est votre choixC)
Où est-ce qu'elle vaD)

Les films d'action; je(j') ------- trouve triste.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

laA)
yB)
luiC)
lesD)

La réunion est ------- 14 novembre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

auA)
de laB)
leC)
enD)

------- du sport pour être en bonne santé.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

SoyezA)
FaîtesB)
PayezC)
OuvrezD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 6 B
“Millî Edebiyat Akımı”nın asıl yayın organı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Genç KalemlerA)
Türk YurduB)
Türk CemiyetiC)
Türk OcağıD)

Aşağıdakilerden hangisi Yeni edebiyatı
savunan gençlerin ortak özelliklerinden biri
değildir?

2.

Özellikle İngilizce ve Almanca öğrenirler.A)
İstanbul’da Batılı bir yaşama biçimi
sürdürmeyi hedeflerler.

B)

Batı edebiyatı zevkiyle yetişirler.C)
Çocukluk yıllarından itibaren Batı dillerini
öğrenirler.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımının
kültür ve edebiyat alanındaki yayın
organlarından biri değildir?

3.

HalkevleriA)
Türk DerneğiB)
Türk YurduC)
Türk OcağıD)

Ziya Gökalp'in sanatı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Türkçülük adı verilen akımı düzenleyip
sisteme bağlamıştır.

A)

Halk masallarından, Türk mitolojisinden,
Dede Korkut Hikâyelerinden yararlanmıştır.

B)

Hece ile yazdığı şiirlerinde düşünceyi ön
plana almıştır.

C)

Batı dillerinden alınan sözcükleri Türkçeye
uyarlamıştır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî
topluluğunun bildiride adı geçen şairlerinden
biri değildir?

5.

Emin BülentA)
Ahmet VefikB)
Ahmet HaşimC)
Tahsin NahitD)

Realizmin ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

RusyaA)
AlmanyaB)
İngiltereC)
FransaD)

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat
Dönemi'nin genel özelliklerinden biri
değildir?

7.

Halkın sorunlarının dile getirilmesiA)
Hece ölçüsünün kullanılmasıB)
Eski nazım şekillerinin kullanılmasıC)
Dilde sadeleşmenin esas olmasıD)

Tahsin Nahit’in ilk şiirlerini yayımladığı dergi
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

AşiyanA)
İbretB)
Çocuk BahçesiC)
DevirD)

Türk edebiyatında mensur şiirin ilk başarılı
örneklerini veren yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Ziya GökalpA)
Halit ZiyaB)
Tevfik FikretC)
ŞinasiD)

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in şiir
sanatının özelliklerinden biri değildir?

10.

Aruz ölçüsünü kullanmasıA)
Fecr-i Âtî Topluluğunda şiir hayatına
başlaması

B)

Saf şiirin önemli temsilcileri içerisinde yer
alması

C)

Şiirlerinde daha çok Türklük bilincini
işlemesi

D)

İslam ülkelerinin birliğini ve geliştirilmesini
hedefleyen görüş aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

OsmanlıcılıkA)
İslamcılıkB)
BatıcılıkC)
TürkçülükD)

2018 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0104-B

53 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Şiiri “nesir-musikisi” diye adlandıran şair
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Halit ZiyaA)
Tevfik FikretB)
Cenap ŞehabettinC)
Ahmet HaşimD)

Recaizade Mahmut Ekrem tarafından Servet-i
Fünûn dergisinin yazı işleri müdürlüğüne
getirilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Tevfik FikretA)
Mehmet RaufB)
Muallim NaciC)
Hasan AsafD)

Çocuklar için sade bir dille “Şermin” adlı
kitabı yazan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Ziya PaşaA)
Mehmet RaufB)
Tevfik FikretC)
Ahmet MithatD)

Türk edebiyatında "Han Duvarları" ve "Çoban
Çeşmesi" şiirleriyle tanınan; sade dil ve hece
ölçüsünü ustalıkla kullanan; fıkra, manzum
oyun, roman türünde de eser veren sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Mehmet Emin YurdakulA)
Yahya Kemal BeyatlıB)
Faruk Nafiz ÇamlıbelC)
Ahmet Hikmet MüftüoğluD)

Aşağıdakilerden hangisi realizmin
öncülerinden biri değildir?

16.

StendhalA)
BaudelaireB)
BalzacC)
MaupassantD)

“Ateşten Gömlek” ve “Vurun Kahpeye” adlı
romanlar aşağıdaki yazarlardan hangisine
aittir?

17.

Reşat Nuri GüntekinA)
Ziya GökalpB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Halide Edip AdıvarD)

Divan edebiyatındaki beyit anlayışını kırarak
nazmı nesre yaklaştıran şair aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Ahmet HaşimA)
Tevfik FikretB)
Ali Ekrem BolayırC)
Ziya PaşaD)

Türk edebiyatında özellikle edebiyat tarihi
çalışmalarıyla tanınan araştırmacı-yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Fuat KöprülüA)
Yakup Kadri KaraosmanoğluB)
Ahmet Hikmet MüftüoğluC)
Halide Edip AdıvarD)

Aşağıdakilerden hangisi "saf şiir" anlayışının
özelliklerinden biri değildir?

20.

Sosyal temalardan çok bireysel duyarlılığın
tercih edilmesi

A)

Söze önem verilmesiB)
Ritm ve ahenge önem verilmesiC)
Nazmın nesre yaklaşmasıD)
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SEÇMELİ FİZİK 4 B
Aşağıdakilerden hangisi IR enerjiyi
kullanarak görüntünün genel yapısının IR
enerjisine göre farklı renklerle gösteren
görüntüleme aracıdır?

1.

LeptonlarA)
Termal kameralarB)
BaryonlarC)
Manyetik RezonansD)

I. Yalıtkanlar son yörüngelerinde dört değerlik
elektronu barındırırlar.

II. Si ve Ge gibi elementler yarıiletken özellik
gösterirler.

III. İletkenlerin valans ve iletim bantları arasında
bir enerji aralığı bulunmaz.

İletken, yarı iletken ve yalıtkan maddeler ile
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

2.

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

I. Fisyon reaksiyonları termonükleer 
reaksiyonlar olarak ta adlandırılır.

II. Çekirdek birleşmesine Füzyon adı verilir.
III. Füzyon tepkimelerinde, fisyona göre daha 

yüksek enerji açığa çıkar.

Çekirdek tepkimeleri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

3.

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

I. Manyetik rezonans, X ışınlarının enerji
seviyelerinin değişerek sapmaya
uğramasıdır.

II. Sonar cihazları cisimlerin su altındaki hızlarını
ve boyutlarını tespit etmeye yarar.

III. Tomografide X-ışını kullanılır.

Görüntüleme teknolojileri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

4.

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

Bir metalin üzerine E enerjili fotonlar
düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum
kinetik enerjisi 3 eV olmaktadır. Yine aynı metalin
üzerine 3E enerjili fotonlar düşürüldüğünde
sökülen elektronların kinetik enerjisi 15 eV
olmaktadır.

Buna göre  metalin eşik enerjisi kaç eV’tur?

5.

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

I. Frekans
II. Dalga boyu
III. Momentum

Compton olayında saçılan fotonun yukarıdaki
niceliklerinden hangisinin büyüklüğü, gelen
fotonunkinden kesinlikle küçüktür?

6.

Yalnız IA)
I ve IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)
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I. "N" ve "Q" tipi iki adet yarıiletkenin birleşmesi

sonucu oluşur.
II. Yükselteç olarak çalışma özelliğine sahip

devre elemanlarıdır.
III. Anahtarlama elemanı olarak kullanılabilirler.

Transistörler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

7.

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

Modern fizikte parçacıklar arasındaki etkileşmeler
genelde alan parçacığı veya değiş - tokuş
parçacığı denen büyüklüklerin etkileşimi ile ifade
edilir. 

Buna göre, çekirdek kuvveti etkileşmelerine
aracılık eden alan parçacığı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

GluonA)
BozonB)
GravitonC)
FotonD)

Thomson Atom Modeli’nin özellikleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Kimyasal bir bileşik iki ya da daha fazla
elementin basit bir oranda birleşmesi ile
oluşur.

A)

Atom küre şeklindedir.B)
Atom, artı yüklü maddeden oluşmuştur.C)
Negatif yüklü taneciklerin kütleleri çok
küçüktür.

D)

İyonlaşmış gaz hâline ne ad verilir?10.

PlazmaA)
Likit KristalB)
ElektrotC)
KuantaD)

Frekansı 86.1013 Hz olan fotonlar, bir metal
yüzeyinin üzerine düşürüldüğünde kopan
elektronların kinetik enerjisi 2,4 eV
olmaktadır. Bu metalin eşik enerjisi kaç
eV’tur?
(h = 6,62.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1eV =
1,6.10–19 J)

11.

0,8A)
1,16B)
2,26C)
3,8D)

Dalgaboyu 12000 Å olan bir ışığın
momentumu  kaç  kg m/s’dir?                         
(h = 6,62.10–34 Js)

12.

0,55.10–27A)
1,8.10–27B)
0,55.10–24C)
1,8.10–24D)

I. İvmeli hareket eden elektronlar
elektromanyetik ışıma yoluyla enerji
kaybedip, spiral bir yörünge izleyerek
çekirdeğe yaklaşırlar.

II. Atomlardan yayılan fotonların spektrumları
sürekli değil kesikli çizgiler şeklindedir.

III. Elektronlar artı yüklü çekirdeğin çevresinde
dolanırlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri Rutherford
atom modeline ait değildir?

13.

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

X – ışınlarını aşağıdaki bilim insanlarından
hangisi keşfetmiştir?

14.

EinsteinA)
HertzB)
BecqnerelC)
RöntgenD)
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Aşağıdakilerden hangisi etkin temel
kuvvetler arasında yer almaz?

15.

Kütle-çekim kuvvetleriA)
Çekirdek kuvvetleriB)
Elektromanyetik kuvvetlerC)
Sürtünme kuvvetiD)

I. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren
sistemlere fotovoltaik piller adı verilir.

II. Güneş pilleri P ve N tipi yarıiletkenlerin
birleştirilmesi ile oluşturulur.

III. Güneş pilleri farklı dalgaboyunda ışık
yayabilir.

Güneş pilleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

16.

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

Bohr atom modeline göre, 4. yörüngedeki bir
elektronun açısal momentumu L ise, bu
elektronun 1. yörüngeye inmesi ile açısal
momentumdaki değişim ne olur?

17.

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

I. İzafiyet teorisine göre, ışık hızına yakın
hızlarda hareket eden bir gözlemci, durgun bir
gözlemciye göre zamanı daha uzun ölçer.

II. İzafiyet teorisine göre, ışık hızına yakın
hızlarda hareket eden bir gözlemci, bir cismin
boyunu durgun haline göre daha uzun ölçer.

III. Siyah cisim ışımasına göre; siyah cisim,
üzerine düşen bütün ışımaları yutan  ideal  bir
sistemdir.

"Özel Görelik" ve "Kuantım Fiziği" ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

18.

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

Aşağıdakilerden hangisi elektronun
anti-parçacığıdır?

19.

NötronA)
PozitronB)
PionC)
BaryonD)

Michelson-Morley deneyinin sonuçları ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20.

Işığın uzayda yayılması için bir ortama
ihtiyaç vardır.

A)

Işık hızı tüm referans sistemleri için aynıdır.B)
Tüm uzayı kaplayan ether fikri ortadan
kalkmıştır.

C)

Deney düzeneğinin farklı açılarda
döndürülmesi ile girişim deseni
değişmemiştir.

D)
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SEÇMELİ MATEMATİK 4 B

Yukarıdaki  KLM  üçgeninde   [PS] // [LM],
[NR] // [KM], |NS|=|SR|, |KN|=4 cm, |PL|=3 cm
ve |LR|=15 cm olduğuna göre, |MR|=x kaç
cm’dir?

1.

10A)
12B)
14C)
15D)

Yukarıdaki KLM üçgeninde |KM|=25 cm,
|LH|=1 cm, |HM|=24 cm ve 

olduğuna göre, |KL|=x kaç cm’dir?

2.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki şekilde |KN|=6 cm, |NL|=9 cm,
|LR|=8 cm, |RM|=4 cm ve |KP|=10 cm
olduğuna göre, |PR|=x kaç cm’dir?

3.

4A)
5B)
6C)
8D)

Yukarıdaki PRS dik üçgeninde 

 |PS|=6 cm ve |HS|=4 cm

olduğuna göre, |RH|=x kaç cm’dir?

4.

2A)
5B)
7C)
9D)

Yukarıdaki   şekilde   [TS] // [VY] // [PR],
|TV|=6 cm, |VP|=18 cm, |TS|=17 cm ve
|PR|=29 cm olduğuna göre, |VY|=x kaç
cm’dir?

5.

23A)
22B)
21C)
20D)

Yukarıdaki KLM üçgeninde [KL] // [NP] // [SR],
|NS|=2•|KN|=2•|SM| ve A(PRSN)=24 cm2

olduğuna göre, A(KLPN) kaç cm2’dir?

6.

12A)
18B)
21C)
23D)

2018 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0104-B

58 İzleyen sayfaya geçiniz.



B

Yukarıdaki şekilde 

|LH|=4 cm ve |NH|=2 cm

olduğuna göre, |MH|=x kaç cm’dir?

7.

2A)
4B)
8C)
16D)

x=sin150, y=cos70, z=tan170 olduğuna göre;
x, y ve z’nin büyükten küçüğe sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

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

 radyanlık açının esas ölçüsü kaç

radyandır?

9.

A)

B)

C)

D)

105°’lik açının esas ölçüsü kaç radyandır?10.

A)

B)

C)

D)

 ifadesinin
değeri kaçtır?

11.

–1A)
0B)
1C)
2D)

ifadesinin değeri

kaçtır?

12.

–1A)
0B)
1C)
2D)

 olmak üzere,
ifadesinin eşiti

aşağıdakilerden hangisidir?

13.

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

 olduğuna göre, sinx • cosx

ifadesinin değeri kaçtır?

14.

A)

B)

C)

D)

ifadesinin değeri kaçtır?
15.

–2A)
0B)
1C)
2D)

ve olduğuna göre,
değeri aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)
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B
 olduğuna göre, M’nin

alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
17.

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

 fonksiyonunun esas

periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

18.

A)

B)

C)

D)

 ifadesinin eşiti

aşağıdakilerden hangisidir?

19.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun esas

periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 B
Alyuvarlarında A antijenine sahipken
plazmasında B antikoru bulunan kan grubu
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

ABA)
AB)
BC)
0D)

Dişin ağızda görünen kısmına ne ad verilir?2.

BoyunA)
KökB)
TaçC)
MineD)

Aşağıdakilerden hangisi nefronlardaki idrar
oluşumu aşamaları arasında yer almaz?

3.

Sindirim A)
Süzülme B)
SalgılamaC)
Geri emilimD)

Aşının özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

4.

Tedavi edici özelliktedir.A)
Kısa süreli bağışıklık sağlar.B)
Pasif bağışıklık sağlar.C)
Sağlıklı kişiye uygulanır.D)

Kirli kanın kalpten çıkarak akciğerlere
götürülmesi ve temizlendikten sonra tekrar
kalbe geri dönmesi sürecine ne ad verilir?

5.

Küçük kan dolaşımıA)
Büyük kan dolaşımıB)
Kalp döngüsüC)
Dolaşım sistemiD)

Aynı anda kasılıp aynı anda gevşeyen kaslara
ne ad verilir?

6.

Antagonist A)
Sinerjist B)
TendonC)
TonusD)

Kıkırdak doku hücrelerine ne ad verilir?7.

Osteosit A)
Periost B)
Fibrosit C)
Kondrosit D)

Kan miktarının veya kandaki alyuvar
sayısının normalin altına düşmesi durumuna
ne ad verilir?

8.

Anemi A)
Lösemi B)
LenfomaC)
KangrenD)

Aşağıdakilerden hangisi eklem çeşitlerinden
biri değildir?

9.

Yarı oynar eklemA)
Oynamaz eklemB)
Kompakt eklemC)
Oynar eklemD)

Ağızda öğütülen besinlerin yemek borusuna
iletilmesini sağlayan organ aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Tükürük bezleriA)
Küçük dilB)
Dudak C)
Yutak D)
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B
Vücuttaki doku hücreleri ve kan arasında
gerçekleşen gaz alışverişine ne ad verilir?

11.

Dış solunumA)
Oksijenli solunumB)
Oksijensiz solunumC)
İç solunumD)

Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin
görevlerinden biri değildir?

12.

İç organları korumakA)
Besin maddelerini sindirmekB)
Kan yapımını sağlamakC)
Mineral depolamakD)

Yapısında hemoglobin bulunan kan hücresi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

MonositA)
EritrositB)
B LenfositC)
T LenfositD)

Aşağıdakilerden hangisi iskelet sistemi
rahatsızlıklarından biri değildir?

14.

RaşitizmA)
MenisküsB)
GastritC)
OsteomalaziD)

Karbonhidratların sindiriminin başladığı yer
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Ağız A)
Yemek borusuB)
Mide C)
İnce bağırsakD)

Çöp yığınlarında yiyecek arayan martıların
sergilediği davranış şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Motivasyon A)
İçgüdüsel davranış B)
Refleks C)
Öğrenilmiş davranış D)

Canlıların bir uyarıya doğru gitme ya da
ondan kaçma davranışına ne ad verilir?

17.

Taksis A)
KinesisB)
TropizmaC)
AltruizmD)

Belirli bir uyarıya verilen hızlı, otomatik ve
kalıplaşmış tepkilere ne ad verilir?

18.

Dürtü A)
Refleks B)
TepkiC)
AlışmaD)

Bazı balık türleri, vücutları birbirine paralel
konumda yüzerek kuyruklarıyla birbirlerine
vururlar.

Yukarıda verilen davranış şekli
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

19.

Yurt savunmaA)
Fedakarlık davranışıB)
Ritüel kavgaC)
İletişimD)

Arıların kovandan uzakta olan bir besin
kaynağının yerini tarif etmek için
sergiledikleri davranış aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Halka dansıA)
Alturizm B)
Sallanma dansıC)
Ritüel kavga D)
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

3. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN/Öğrenci no, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili
alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap
kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları
geçersiz sayılır.

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

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli
vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap
kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

7. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

9. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını
kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına
başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 

10. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse,
sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN/Öğrenci no, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi
eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla
kullanabilirsiniz.

12. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenerek ilgili
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu,

bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı
veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 
d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında

işaretleme yapmak,
f) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim

etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,
h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.

13. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır. 

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


