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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi Türk milletini bir
arada tutan, toplumu birleştiren ortak
değerlerden biri değildir?

1.

Bireycilik ve kendini düşünmeA)
Vatan ve ülkü birliğiB)
Bayrak ve İstiklâl MarşıC)
Hürriyet ve bağımsızlıkD)

İnsanın kendine has ve özgü olan, az veya
çok her zaman gözlenebilen davranış ve
alışkanlıklarına ne ad verilir?

2.

MerhametA)
KişilikB)
ÖrfC)
İyilikD)

İlk evrensel insan hakları ilkeleri
aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

3.

İnsan Hakları Evrensel BeyannamesiA)
Magna CartaB)
Veda HutbesiC)
Birleşmiş Milletler SözleşmesiD)

Toplum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

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

A)

Toplumsal değerler  toplumdaki fertleri
ayrıştırır. 

B)

Toplumsal değerler insanları tek tek fert
olmaktan çıkararak birlik beraberlik içinde
yaşayan bir toplum haline getirir.

C)

Her toplumun kendine özgü değerleri vardır. D)

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

5.

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

Dinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?6.

Kişinin yalnızca dünya hayatında mutlu
olmasını sağlamak

A)

Cimrilik, geçimsizlik gibi davranışları
desteklemek

B)

İnsanı iyiye yönlendirip kötülüklerden uzak
tutmak

C)

Yalancılık, kıskançlık gibi davranışları
özendirmek

D)

Değerlerin ilk oluştuğu ve şekillendiği yer
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

OkulA)
DernekB)
İşyeriC)
AileD)

Atatürk'ün laiklik anlayışıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Atatürk'ün laiklik anlayışı, asla din karşıtlığı
değildir.

A)

Atatürk'ün laiklik anlayışı, asla dinsizlik
değildir.

B)

Taassup hoş görülmektedir.C)
Atatürk'e göre laiklik; sahte dindarlıkla ve
büyücülükle mücadele kapısını açtığı için
gerçek dindarlığın gelişmesini
sağlamaktadır.

D)

Osmanlı Devletinde “din ve vicdan hürriyeti
ilkesi” ilk kez hangi belgede yer almıştır?

9.

Kanun-i EsasiA)
Sened-i İttifakB)
Islahat FermanıC)
Gülhane Hattı HümayunuD)

Dini emirlerin ilk muhatabı olan
yeryüzündeki ilk peygamber aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Hz. MusaA)
Hz. ÂdemB)
Hz. NuhC)
Hz. İdrisD)
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A
"Laik devlet" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

11.

Laik devlete göre herkes dinini seçme ve
onun gereklerini yerine getirme hakkına
sahiptir.

A)

Laik devlet; laiklik ilkesini benimsemiş devlet
yönetimi demektir.

B)

Laik devlet; inancının gereğini yerine
getirmeyenlere ve bir inanca sahip
olmayanlara dayatma yapılması gerektiğini
savunur.

C)

Laik devlet; din hürriyetini ana ilke olarak
kabul eder.

D)

Avrupa’daki kilise otoritesi aşağıdaki hangi
olayla son bulmuştur?

12.

1789 Fransız İhtilaliA)
Yüz Yıl SavaşlarıB)
Birinci Dünya SavaşıC)
Tanzimat FermanıD)

İlahî dinlerin sonuncusu aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

MusevilikA)
İslamB)
BudizmC)
HristiyanlıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam
medeniyetine katkılarından biri değildir?

14.

Matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda
çalışma yapmayı yasaklamaları

A)

Türklerin hâkimiyet kurdukları topraklarda
çok sayıda bilim adamı yetiştirmeleri

B)

Türklerin hâkimiyet kurdukları topraklarda
çok sayıda cami ve medrese yapmaları 

C)

Türklerin kurdukları medreselerde tefsir,
kelam, hadis, fıkıh gibi alanlarda çalışmalar
yapılması

D)

Ebu Hanife’nin asıl adı nedir?15.

İmam MaturidiA)
Cafer bin TayyarB)
Amr bin AsC)
Numan bin SabitD)

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

Yukarıdakilerden hangileri ilk Müslüman
Türk Devletleri içinde yer alır?

16.

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

Mesnevi kimin eseridir?17.

Ahmet YeseviA)
MevlanaB)
Hacı Bektaş VeliC)
Yunus EmreD)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin
benimsediği Gök Tanrı inancının temel
esasları arasında yer almaz?

18.

Dünya hayatından sonra hayat yoktur.A)
Tanrı yaratan, yaşatan ve koruyandır.B)
Dünyada iyilik edenler öldükten sonra bunun
karşılığı olarak iyi bir yere gidecekler ve
sonsuz olarak yaşayacaklardır.

C)

Bir ve tek olan Gök Tanrı vardır.D)

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatında
önemli olan prensiplerden biri değildir?

19.

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

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

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

Yukarıdaki şiir aşağıdaki İslam alimlerinden
hangisinin eseridir?

20.

MevlanaA)
Ahmet YesevîB)
Hacı Bayram VeliC)
Yunus EmreD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 A
Sözlükte dikilmek, ayağa kalmak anlamına
gelen, dini bir kavram olarak yaşadığımız
dünyanın ve onun bünyesinde yer alan
kainatın parçalanıp yok olması, daha sonra
insanların hesap vermek üzere toplanmasına
ne ad verilir?

1.

KıyametA)
MüşrikB)
HidayetC)
KudretD)

I. Yasin
II. Mülk
III. İhlâs
IV. Nebe

Yukarıdakilerden hangileri kabrin başında
ölen kişilerin ardından okunacak
surelerdendir?

2.

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

Öldüğü günü, çok sevdiği Yüce Allah’a
kavuşma günü olarak gören ve bu günün
şeb-i arûs olarak kabul edilmesini isteyen
kişi kimdir?

3.

MevlânaA)
Aşık GaripB)
FarabiC)
FuzuliD)

Cenaze namazıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

Ölen kimse için cenaze namazı kılmak, dinî
sorumlulukların başında gelir.

A)

Rukû ve secde bulunur.B)
Niyet edilerek başlanır.C)
Müslümanların abdestli olarak ve kıble
tarafına yönelerek kıldıkları cenaze için bir
dua olan bir namazdır.

D)

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

Ahirete uğurlanma duygusunun bahsedildiği
bu dörtlüğün yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Necip Fazıl Kısakürek  A)
Hz. MevlanaB)
Cahit Sıtkı Tarancı C)
Yunus Emre D)

Bağışlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Sevgi temellidir.A)
İnsanı yüceltir.B)
Sadece  maddi  unsurları içerir.C)
Kusurları örtmek ve hataları affetmektir.D)

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

7.

KemA)
İcazetB)
İyilikC)
RızaD)

Herşeyi anlayışla karşılama, olabildiğince
müsamaha göstermeye ne ad verilir?

8.

UkbaA)
HoşgörüB)
ZiyanC)
RiyaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi kötülüklerle ilgili bir
örnek değildir?

9.

KıskançlıkA)
BencillikB)
Yalan söylemeC)
Komşu ve akraba  haklarını gözetmeD)

Allah’ın bağışlama özelliğiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Yüce Allah, kullarının yapmış olduğu
hatalardan dolayı onları hemen cezalandırır.

A)

Allah’ın Kur’an’da en çok tekrarlanan
sıfatlarından ikisi Rahman ve Rahîm’dir.

B)

Yüce Allah, kullarına karşı çok merhametli
ve şefkatlidir.

C)

Yüce Allah’ın isimlerinden birisi çok
bağışlayan anlamındaki El - Afüvv’dür.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte’de yer
almaz?

11.

Sahih-i MüslimA)
el - FakîhB)
Sahih-i BuhariC)
Sünen-i TirmiziD)

Hz. Muhammed’e; çevresinde dürüstlüğü,
doğru sözlülüğü ve sözünde durmasıyla
şöhret bulduğu için daha peygamber
olmadan ne ad verilmiştir?

12.

YüceA)
KudretB)
İhsanC)
Muhammedü’l - EminD)

"Sünen-i İbni Mace" adlı eseri kim
derlemiştir?

13.

Muhammed bin Süleyman es - SicistânîA)
Ebu İsa Muhammed bin İsaB)
Muhammed bin Yezid el KazvinîC)
Ebu Abdurrahman Ahmet bin ŞuaybD)

“Namazı benden gördüğünüz gibi kılın.”
hadisi aşağıdaki sünnet türlerinden
hangisine örnektir? 

14.

Edebi  sünnetA)
Fiili sünnetB)
Takriri sünnetC)
Sözlü sünnetD)

“Eğer ümmetime zahmet vermeyecek
olsaydım, her abdest alırken misvak
kullanmalarını emrederdim.” hadisinde
verilmek istenen evrensel mesaj
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Misvağın her yerde bulunmamasıA)
Ağız ve diş temizliğiB)
Misvak kullanmanın zahmetli oluşuC)
Misvak kullanmanın faydalarıD)

Hoca Ahmet Yesevî’nin  söylemiş olduğu
hikmetli sözlerin toplanmış olduğu eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Divan-ı HikmetA)
Elveda Güzel VatanımB)
Ustam ve BenC)
ArafD)
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A
Tasavvuf yoluna koyulan insana ne ad
verilir?

17.

FasıkA)
CihanB)
SufiC)
EnsarD)

I. Edepli olmak
II. Tamah etmemek
III. Alçakgönüllü olmak
IV. Haramdan uzaklaşmak

Yukarıdakilerden hangileri Alevilik-
Bektaşilik düşüncesinde önemli yer tutan
ahlaki ilkelerdendir?

18.

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

I. Hoca Ahmet Yesevi
II. Mevlana
III. Abdulkadir Geylani
IV. Hacı Bektaş Veli

Yukarıdakilerden hangileri tasavvuf
önderlerindendir?

19.

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

Nusayrilik kim tarafından kurulmuştur?20.

Muhammed bin NusayrA)
Hüseyin bin Hamdan el HasbîB)
Hoca Ahmet YeseviC)
Selahaddin bin AynD)
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SEÇMELİ FELSEFE 2 A
Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
temel sorularından biri değildir?

1.

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

Zihinde tasarlanmış, gerçekleşmesi mümkün
olmayan düşsel bir toplum biçimini ve siyasi
yönetim tarzını ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

DevletA)
BürokrasiB)
AnomiC)
ÜtopyaD)

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin
kavramlarından biridir?

3.

GüzelA)
MeşruiyetB)
KutsalC)
ErdemD)

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

4.

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

Aşağıdakilerden hangisi korku ütopyasına
bir örnektir?

5.

Thomas More’ün “Ütopya”sıA)
George Orwell’in “1984”’üB)
Campanella’nın “Güneş Ülkesi”C)
Farabi’nin “Erdemli Toplum”uD)

Devletin etki baskı ve yönlendirmesinin
dışında, toplumun kendi kendisini
yönlendirmek, çıkarlarını savunmak amacıyla
kurulan örgütlere ne ad verilir?

6.

Siyasal partilerA)
ÜtopyaB)
BürokrasiC)
Sivil toplum örgütleriD)

Bergson’a göre evrensel olan açık ahlaka
aşağıdaki yollardan hangisiyle ulaşılır? 

7.

DoğaA)
AkılB)
SezgiC)
İçinde yaşadığımız toplumD)

Montesquieu'nun “Kanunların Ruhu” adlı
eserinde söz ettiği üç yönetim biçimi ve bu
üç yönetim biçimine denk düşen üç temel
duygu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

8.

Cumhuriyet - Erdem, Monarşi - Onur,
Despotizm - Korku

A)

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

B)

Cumhuriyet - Onur, Despotizm - Erdem,
Monarşi - Onur

C)

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

D)

Birey, devlet ve yaşamı konu alan “Kutadgu
Bilig(Mutluluk Veren Kitap)" adlı eseriyle ün
kazanan Türk düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Yunus EmreA)
Yusuf Has HacipB)
Hacı Bektaş VeliC)
MevlanaD)

Sartre’in ahlak alanındaki düşüncesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

10.

Sartre’a göre, insan ahlak yasaları ile
varolur.

A)

Sartre’a göre, herkes için her yerde geçerli
olan evrensel bir ahlak yoktur.

B)

Sartre’a göre, doğa insana ahlaklı olmasını
ve doğa yasalarına göre yaşamasını
buyurur.

C)

Sartre’a göre, tüm insanlarda ortak akıl
olduğundan genel bir ahlak vardır.

D)

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

11.

DeizmA)
AteizmB)
TeizmC)
PanteizmD)

Estetik yargı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Subjektiftir.A)
Zaman içinde değişikliğe uğrayabilir.B)
Kültürel özelliklerden etkilenmez.C)
Bireyseldir.D)
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A
Sanatçının eserlerini nasıl oluşturduğu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Madde ve biçime ilişkin her şeyle oynayarak
oluşturur.

A)

Nesneleri taklit ederek oluşturur.B)
Estetik duygulardan arınarak sanat eserini
oluşturur.

C)

Kendi yeteneği ve hayal gücünü kullanarak
oluşturur.

D)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
temel kavramlarından biri değildir?

14.

VicdanA)
VahiyB)
PeygamberC)
KutsalD)

Descartes, V. Meditasyon’da Tanrı’nın varlığına
onun mükemmel olmasından yola çıkarak ulaşır.
Yani Tanrı mükemmel olarak düşünülür.
Mükemmellik zorunlu olarak var olmayı gerektirir.
Çünkü var olmamak bir eksikliktir. Oysa Tanrı
mükemmeldir dolayısıyla Tanrı vardır. 

Descartes’ın yukarıdaki ispatı aşağıdaki Tanrı
kanıtlamalarından hangisine girer?

15.

Ontolojik kanıtA)
Kozmolojik kanıtB)
Ereklilik kanıtıC)
Ahlaki kanıtD)

Doğadaki kusursuzluğa ve düzene bakarak,
her şeyin bir amacı olduğunu söyleyerek
Tanrının varlığına ulaşmak O’nu aşağıdaki
kanıtlardan hangisiyle ispatlamaktır?

16.

Ereklilik kanıtıA)
Ontolojik kanıtB)
Kozmolojik kanıtC)
Ahlaki kanıtD)

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

17.

EtikA)
ErdemB)
SanatC)
FenomenD)

Aşağıdakilerden hangisi estetik bir yargıdır?18.

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

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

19.

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

Aşağıdakilerden hangisi din konusunda
felsefi bir yaklaşımdır?

20.

Dini temellendirmek ve inançları
kuvvetlendirmek

A)

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

B)

Olayları, dini kurallar çerçevesinde
yorumlamak

C)

İnanılan dinin kurallarını açıklamakD)
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TARİH 3 A
Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl
başlarında Yakın Doğu’da yer alan
devletlerden biri değildir?

1.

SaksonyaA)
MemlukB)
Altın OrdaC)
BizansD)

Osman Bey, çevresindeki oymak beylerinin
ve İlhanlı baskısından kaçan bazı Türkiye
Selçuklu yöneticilerinin de kendine
katılmasıyla hangi yıl bağımsızlığını ilan
etmiştir?

2.

1227A)
1233B)
1257C)
1299D)

Ankara Savaşı'nda sonra Yıldırım Bayezit'in
oğulları arasında iktidar mücadelesine sahne
olan, 1402-1413 yılları arasında yaşanan
döneme ne ad verilir? 

3.

Islahat DönemiA)
Lale DevriB)
Fetret DevriC)
Tanzimat DönemiD)

Türklerin, Balkanlar'a kesin olarak
yerleşmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

VarnaA)
NiğboluB)
I. KosovaC)
II. KosovaD)

Osmanlı Devleti'nin, Rumeli'ye geçerken
deniz gücü ve donanmasından yararlandığı
beylik aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Saruhan BeyliğiA)
Karamanoğulları BeyliğiB)
Karesioğulları BeyliğiC)
Germiyanoğulları BeyliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın
sonuçlarından biri değildir?

6.

Anadolu’da, sosyal ve ekonomik düzenin
bozulması

A)

Osmanlı Devleti’nin, Avrupa üzerindeki
baskısının artması

B)

Fetret Devri'nin başlamasına neden olmasıC)
Avrupa yönünde ilerleyişin ve yeni fetihlerin
durması

D)

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin
sonuçlarından biri değildir?

7.

Yeni medeniyetlerin, bitki ve hayvan
türlerinin öğrenilmesi

A)

Rönesans ve reform hareketlerine zemin
hazırlaması

B)

Avrupa uygarlığının yeni bölgelere yayılmasıC)
Akdeniz limanlarının önem kazanmasıD)

Rönesans akımının başladığı ilk ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

İspanyaA)
İtalyaB)
FransaC)
MacaristanD)

Osmanlı Devleti’nde, eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin yapıldığı en önemli kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

MehterhaneA)
MedreseB)
HumbarahaneC)
TophaneD)

Osmanlı Devleti’nde, mali işlerden sorumlu 
en üst rütbeli görevli aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

KazaskerA)
ŞeyhülislamB)
VeziriazamC)
DefterdarD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin,
Türk tarihi açısından sonuçlarından biri
değildir?

11.

Orta Çağ'ın sona erip, Yeni Çağ'ın
başlaması

A)

Osmanlıların İslam dünyası üzerindeki
saygınlığının artması

B)

İstanbul'un, Osmanlı Devleti’nin başkenti
olması

C)

Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine
girmesi

D)

Okulların, kilisenin elinden alınarak halka
verilmesi ile laik öğretim sisteminin
kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir
sonucudur?

12.

Matbaanın bulunmasıA)
Coğrafi keşiflerB)
RönesansC)
ReformD)

Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesini
sağlayan padişah aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Kanuni Sultan SüleymanA)
Fatih Sultan MehmetB)
Yavuz Sultan SelimC)
Yıldırım BayezitD)

"Tuhfetü'l Kibar fi Esfari'l Bihar" adlı
eserinde Osmanlı deniz savaşlarını anlatan
bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Kâtip ÇelebiA)
Evliya ÇelebiB)
NaimaC)
Nef'iD)

Roma-Germen  İmparatoru II. Ferdinand
tarafından, Almanya içinde din ve mezhep
birliği kurmak, protestanlığı ortadan
kaldırmak amacıyla başlatılan ve kısa sürede
Avrupaya yayılan savaş aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

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

Osmanlı Devleti’ne batıda toprak kazandıran
son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

16.

ZitvatorukA)
VasvarB)
BucaşC)
KarlofçaD)

Aşağıdakilerden hangisi Köprülü Mehmet
Paşa'nın sadrazamlık görevini kabul ederken
öne sürdüğü şartlardan biri değildir?

17.

Padişah değişikliğinin onayından geçmeden
yapılmaması

A)

Sarayın devlet işlerine karışmamasıB)
Devlet memurluklarına yapacağı atama ve
görevden almalara kimsenin karışmaması

C)

Kendisi ile ilgili bir şikayet olursa soruşturma
yapılmadan karar verilmemesi

D)

Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya karşı
üstünlüğünü sona erdiren antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

ZitvatorukA)
Kasr-ı ŞirinB)
PasarofçaC)
Küçük KaynarcaD)

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça
Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?

19.

Avrupa devletlerinin savunmayı bırakıp,
Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıya geçmesi

A)

Avusturya kralının protokol bakımından
Osmanlı padişahına eşit sayılması

B)

Osmanlı Devleti'nin, Orta Avrupa'daki
üstünlüğünün sona ermesi

C)

Osmanlı Devleti'nin askerlik ve savaş tekniği
bakımından, Avrupalılardan geri kaldığının
anlaşılması

D)

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin, bozulan
ekonomisini iyileştirmek için vergilerin
toplanması işinin açık artırma yolu ile bazı
kişilere verilmesine ne ad verilir?

20.

MukataaA)
TımarB)
İltizamC)
DirlikD)
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COĞRAFYA 2 A
Aşağıdaki şehirlerden hangisi idari kent
özelliğinde değildir?

1.

MadridA)
BerlinB)
ViyanaC)
İstanbulD)

Tarla ve bahçe ziraatı olarak topraktan
yararlanma, hayvancılık, ormancılık,
balıkçılık, madencilik faaliyetlerini konu alan
coğrafya dalı aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Nüfus coğrafyasıA)
Tarım coğrafyasıB)
Yerleşme coğrafyasıC)
Ticaret coğrafyasıD)

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya en
fazla sebep olan etkenlerden biridir?

3.

Balıkçılık faaliyetleriA)
Sanayi üretimi sırasında ortaya çıkan atıklarB)
Aşırı yağışlarC)
Tarımsal üretimin artmasıD)

Kıyı yakınındaki adaları kıyıya bağlayan kıyı
kordonlarına ne ad verilir?

4.

DolinA)
TomboloB)
ObrukC)
LagünD)

Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşme
tiplerinden biri değildir?

5.

KomA)
MezraB)
DivanC)
KasabaD)

Aşağıdakilerden hangisi, iklimi etkileyen özel
konumla ilgili faktörlerden biri değildir?

6.

Ülkenin sınırlarıA)
Etrafındaki denizlerB)
Etrafındaki kara kütleleriC)
Basınç merkezleriD)

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa
Birliğine üye değildir?

7.

SlovenyaA)
HırvatistanB)
ArnavutlukC)
RomanyaD)

Peribacaları hangi şehirde bulunmaktadır?8.

NevşehirA)
ÇorumB)
YozgatC)
KayseriD)

Aşağıdakilerden hangisi liman şehri
değildir?

9.

İzmirA)
İstanbulB)
SinopC)
DenizliD)

Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında etkili
olan, güneybatıdan esen sıcak ve kuru rüzgâr
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

KıbleA)
KarayelB)
LodosC)
YıldızD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de görülen
iklim çeşitlerinden biri değildir?

11.

Karadeniz iklimiA)
Tropikal iklimB)
Karasal iklimC)
Akdeniz iklimiD)
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A
Obrukların oluşum şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Karstik arazilerin mağara tavanlarının
çökmesiyle oluşur.

A)

Akarsuların debilerinin yüksek olması ve
kuvvetli aşındırma yapmasıyla oluşur.

B)

Şiddetli yağışlar sonucu oluşur.C)
Sert rüzgârların aşındırmasıyla oluşur.D)

Bir ülkenin gümrük hattı dışında sayılan,
ülkede geçerli ticari, mali ve ekonomik
alanlara ilişkin hukuki ve idari
düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen
uygulandığı, sanayi ve ticari faaliyetler için
daha geniş teşviklerin tanındığı yerlere ne ad
verilir?

13.

Kısıtlı bölgeA)
Değiş-tokuş bölgesiB)
Yarı yapılandırılmış bölgeC)
Serbest bölgeD)

Akarsular tarafından derince yarılmış olan
engebeli düzlüklere ne ad verilir?

14.

KanyonA)
OvaB)
PlatoC)
YamaçD)

Aşağıdakilerden hangisi oluşumuna göre
ovalardan biri değildir?

15.

Kıyı ovalarıA)
Karstik ovalarB)
Delta ovalarıC)
Tektonik ovalarD)

Aşağıdakilerden hangisi sürekli kuraklık
yaşanan bölgelerden biri değildir?

16.

Batı AvustralyaA)
Arap YarımadasıB)
Kuzey AfrikaC)
Kuzey AvrupaD)

Aşağıdaki illerden hangisi yıllık ortalama
sıcaklık değerleri bakımından diğerlerinden
daha sıcaktır?

17.

ErzurumA)
AnkaraB)
AntalyaC)
SamsunD)

Ekvatora uzaklıklarının yaklaşık olarak aynı
olmasına rağmen Erzurum ve Balıkesir’in
ortalama sıcaklıklarının farklı olmasının
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

18.

YükseltiA)
Demografik yapısıB)
Bitki örtüsüC)
YüzölçümleriD)

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin
çevreye zararı yoktur?

19.

PetrolA)
Taş kömürüB)
Güneş enerjisiC)
DoğalgazD)

Akarsuların, eğimin azaldığı yerlerde sağa
sola kıvrılarak akmasına ne ad verilir?

20.

VadiA)
MenderesB)
PeribacasıC)
KırgıbayırD)
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MATEMATİK 4 A
P(x) polinomunun (x2) ile bölümünden kalan
5 ve (x+1) ile bölümünden kalan 1 ise P(x)
polinomunun (x2)(x+1) ile bölümünden kalan
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

2x+1A)
2x1B)
2x1C)
2x+1D)

x2+4x+13=0 denkleminin çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

{1+2i, 1-2i}A)
{2-3i, 2+3i}B)
{-2-3i, -2+3i}C)
{-1-2i, -1+2i}D)

 polinomunun 

polinomu ile bölümünden kalan kaçtır?

3.

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

Derecesi 5 olan iki farklı polinomun
toplanmasıyla elde edilen polinomun
derecesi en fazla kaç olabilir?

4.

5A)
10B)
20C)
25D)

 fonksiyonunun en küçük

değeri kaçtır?

5.

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

Z1= 2-3i ve Z2= 1+2i olmak üzere  

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A)

B)

C)

D)

 denkleminin reel köklerinin
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

7.

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

Yukarıda grafiği verilen ikinci dereceden
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A)

B)

C)

D)

 polinomunun sabit terimi

kaçtır?

9.

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

 ise ifadesinin değeri

kaçtır?

10.

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

Yukarıdaki çemberde AD yayının ölçüsü ile
BC yayının ölçüleri eşit ve 100° dir. DEC
açısının ölçüsü 40° olduğuna göre AB yayının
ölçüsü kaç derecedir?

11.

80A)
100B)
110C)
120D)

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

12.

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

Yukarıdaki şekilde A, B ve C noktaları O
merkezli çemberin üzerinde bulunmaktadır.
Çemberin yarıçapı 5 br ve |AB|=6 br olduğuna
göre ABC üçgeninin alanı kaç br2 dir?

13.

8A)
24B)
36C)
48D)

3 birim yarıçaplı bir dairenin şekilde verilen
240° lik taralı bölgesinin alanı kaç br2 dir?

14.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki O merkezli çemberde A, B, C, D
noktaları çember üzerinde;

 ve dir.

 ve ise x değeri kaçtır?

15.

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

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A

14 İzleyen sayfaya geçiniz.



A

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

16.

A)

B)

C)

D)

Taban yarıçapının uzunluğu 10 cm olan bir
dik koninin hacmi ise yüksekliği
kaç cm’dir?

17.

5A)
10B)
30C)
45D)

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

18.

2A)
B)

5C)

D)

Yüksekliği 5 cm ve hacmi cm3 olan
düzgün altıgen prizmanın tabanının bir kenar
uzunluğu kaç cm'dir?

19.

2A)
4B)
6C)
8D)

Yukarıdaki çemberde BC yayının ölçüsü 15°
olduğuna göre AD yayının ölçüsü kaç
derecedir?

20.

15A)
30B)
50C)
85D)
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ALMANCA 3 A
Mein Vater sitzt im Wohnzimmer und
………………………….

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

1.

blättert das Fotoalbum durch.A)
möchte das Essen vorbereiten.B)
steht am Herd.C)
will sie abholen.D)

Sonntags ............. ich bis zehn Uhr.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

2.

setzeA)
schlafeB)
legeC)
steheD)

A: ......................... liegt Sivrihisar?
B: Sivrihisar liegt bei Eskişehir.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

3.

Mit welcher StadtA)
Zu welcher StadtB)
Von welcher StadtC)
Bei welcher StadtD)

………… im Wald sitzt auf dem Baum.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

Der Vogel A)
Im KühlschrankB)
Der TischC)
Im FotoD)

Auf dem Stuhl.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Ist das Licht aus?A)
Kannst du einkaufen?B)
Wo kann man sitzen?C)
Wie teuer ist der Stuhl?D)

Ayfer kommt zurück nach Deutschland.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

Verilen cümlenin di li geçmiş zaman şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Ayfer will nach Deutschland zurückkommen.A)
Ayfer ist nach Deutschland
zurückgekommen.

B)

Ayfer war nach Deutschland
zurückgekommen.

C)

Ayfer wird nach Deutschland
zurückkommen.

D)

Hallo, woher kenne ich dich?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Die kennen uns.A)
Uns? Das geht aber nicht.B)
Mich? Das weiß ich nicht.C)
Mir? Das ist nicht wahr.D)

Mit unserem neuen Gerät können Sie in kurzer
 ………….. Chinesisch sprechen wie ein alter
Chinese.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

8.

UhrA)
TeilB)
ZeitC)
GruppeD)
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A
A: Guten Tag! ..............................
B: Ich verstehe, Sie wollen eine Nagelschere!
A: Ja, genau!
B: Hier bitte sehr! Die Kasse ist dort drüben.
A: Vielen Dank!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

9.

Ich suche ein kleines Tuch zum
Händetrocknen?

A)

Ich möchte einen Schwamm zum Baden.B)
Wo finde ich einen kleinen Spiegel?C)
Ich brauche eine scharfe Schere für die
Fingernägel.

D)

…………. hat uns ein großes Paket gebracht.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

10.

Das KatalogA)
Die PostB)
Der MannC)
Die FrauD)

Das ist eine ausführliche sprachliche Arbeit. 

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Bu ayrıntılı dilsel bir çalışma.A)
Bu çalışmayı en kısa zamanda bitirmeliyim.B)
Bu çalışma hem dilsel hem de bilimsel
özellik taşıyor.

C)

Bu çalışmayı bizim öğretmenimiz çok
ayrıntılı bir şekilde hazırladı.

D)

Martin stellt die Maschine auf den Tisch und
zieht ein elektrisch......... Kabel heraus.

Welche Endung passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki son
eklerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

-esA)
-eB)
-erC)
-enD)

Was ist ein Kochgenie?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Ein Kochgenie kann jede Sprache sprechen.A)
Jemand, der sehr viel verdient.B)
Ein Kochgenie kann sehr gut kochen.C)
Jemand, der fantastisch spielen kann.D)

Werden / berühmtest / Professor / auf / Welt / der
/ ich

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

Verilen sözcük gruplarıyla kurulabilecek en
anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Professor ich werde der berühmteste der
Welt.

A)

Der berühmteste ich werde der Welt
Professor.

B)

Werde ich der Welt berühmteste Professor
der.

C)

Ich werde der berühmteste Professor der
Welt.

D)

Wir sind um acht Uhr aufgestanden.

Wie lautet der obige Satz im Futur?

Verilen cümlenin gelecek zaman şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Wir hätten um acht Uhr aufstehen können.A)
Wir werden um acht Uhr aufstehen.B)
Wir wollen um acht Uhr aufstehen.C)
Wir sollten um acht Uhr aufstehen.D)

Ja, natürlich könnt ihr bei uns übernachten.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Wer will bei uns übernachten?A)
Ist es möglich, daß wir bei euch
übernachten können?

B)

Könnte es möglich sein, in einem Hotel zu
übernachten?

C)

Können wir eine Woche später wieder zu
euch kommen?

D)
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A
Die Kinder gehen um acht Uhr in die Schule.

Wie lautet der obige Satz im Futur?

Verilen cümlenin gelecek zaman şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Das Kind geht jeden Tag um acht Uhr in die
Schule.

A)

Die Kinder können um acht Uhr in der
Schule sein.

B)

Das Kind möchte um acht Uhr in die Schule
gehen.

C)

Die Kinder werden um acht Uhr in die
Schule gehen.

D)

.............. er zur Arbeit ging, ......... er sehr
müde.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

18.

Während / aberA)
Wenn / undB)
Als / warC)
Wo / binD)

Ich sah die große Überraschung erst ..............
ich nach Hause kam.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

wennA)
alsB)
zuC)
dannD)

Er möchte mit mir zusammen eine Reise
machen.

Welches hat die gleiche Bedeutung mit dem
obigen Satz?

Verilen cümle ile aynı anlamı taşıyan
aşağıdakilerin hangisidir?

20.

Er macht mir einen Reisevorschlag.A)
Er möchte dich zu mir einladen.B)
Er möchte mit mir zusammen in dein Land
zurückfahren.

C)

Er möchte mit mir zusammen verreisen.D)
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İNGİLİZCE 3 A
She doesn’t drink ……......… water.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

muchA)
fewB)
veryC)
manyD)

Do you want to go to a park ……….... a shopping
mall?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

forA)
butB)
soC)
orD)

Liz: Are the children …….......… breakfast now?
Emily: Yes, they are. 

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

haveA)
hasB)
havingC)
hadD)

I am good at football ............... my brother isn’t.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

butA)
andB)
becauseC)
orD)

………… Paris is the capital city of France.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

AnA)
TheB)
AC)
(--)D)

…..........……… boys are really kind.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

ThisA)
TheseB)
IsC)
ThatD)

Mr Branson always ………… a shower in the
mornings.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

is takingA)
takesB)
will takeC)
takeD)

Engin is busy. He ............................ a meeting
with his assistant at the moment.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

is havingA)
haveB)
hasC)
is haveD)
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A
A: ....................... do you go to school?
B: I go to school by bus.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

WhoA)
WhichB)
HowC)
WhatD)

There is a ................. in our back garden.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

big table wooden roundA)
round big wooden tableB)
big wooden round tableC)
big round wooden tableD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

will drinkA)
drinkingB)
drinksC)
drinkD)

We ….......…… a new car next year. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

are go to buyA)
boughtB)
are buyC)
are going to buyD)

A: Do we have any eggs for the cake?
B: Yes, we have ………… eggs.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

13.

someA)
anyB)
aC)
muchD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

sheA)
hisB)
herC)
himD)

 ............. clock on the wall doesn’t work properly.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

IsA)
ThatB)
ThoseC)
TheseD)

This dictionary is mine, that is ....……. over there.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

yourA)
youB)
myC)
yoursD)
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A
A: How often do you go to the gym?
B: I go to the gym ………….. .

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

17.

yesterdayA)
last WednesdayB)
twice a weekC)
last yearD)

We …..........……… get married next month.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

are going toA)
goB)
are going C)
goingD)

I never drink milk for breakfast.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
cümleninTürkçe karşılığıdır? 

19.

Kahvaltıda sık sık süt içerim.A)
Kahvaltıda hiç süt içmem.B)
Kahvaltıda daima süt içerim.C)
Kahvaltıda genellikle süt içerim.D)

They are working on a project …..........……… .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

last nightA)
at the momentB)
yetC)
every dayD)
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FRANSIZCA 3 A
Robert : ..............?
Michel : Pas encore, mais dès que j'en trouverai

un, je déménagerai.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

1.

As-tu trouvé un appartementA)
Qu'est-ce qui t'arriveB)
Qu'est-ce que tu fais quand tu vois un
enfant

C)

As-tu déjà rencontré un homme pauvreD)

Hier, nous ………… en voiture.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

partironsA)
partonsB)
partirC)
sommes partisD)

La voiture a été volée ……… un voleur. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

deA)
parB)
siC)
enD)

Votre fille est très polie. Elle ………… dit toujours
«Bonjour». 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

leA)
nousB)
laC)
seD)

«Benden bu sırrı saklamamı istedi.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Il a demandé à connaître ce secret. A)
Elle m’a demandé de garder ce secret. B)
Je garde tous les secrets. C)
Elle m’a dit un secret.D)

Louise : Hier, j'ai rencontré l'une des camarades
de classe.

René : ..............?
Louise : C'était Agnès.

Choisissez la réplique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

C'est oùA)
Ça vaB)
Qui c' étaitC)
Comment t'appelles-tuD)

........... il pleut, je ne sors pas.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

CommeA)
CarB)
DepuisC)
CombienD)

cette   /   chante   /   qui   /   chanson?
    I               II            III            IV

Mettez dans le bon ordre.

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

8.

I, IV, II, IIIA)
II, I, IV, IIIB)
II, IV, III, IC)
III, II, I, IVD)
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A
- Est-ce que quelqu’un m’a appelé?
- Non, ……… ne t’a appelé.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

rienA)
personneB)
quelque choseC)
quelqu’unD)

Il ............. les droits des gens, il est avocat.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

défendA)
peutB)
entendsC)
faisD)

J’attends ……… 10 minutes.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

leA)
aprèsB)
depuisC)
avantD)

Paul est malade ………… il a mangé de la glace.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

carA)
combienB)
depuisC)
commeD)

Est-ce que tu peux …………?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

jouéA)
jouaitB)
jouerC)
joueD)

………… combien de temps que vous travaillez?

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

QuandA)
Ça faitB)
DansC)
DepuisD)

- Il veut des bonbons?
- Non, il n’………… veut pas.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

àA)
auB)
yC)
enD)

La maison ………… est à louer m’appartient.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

ce quiA)
ce queB)
quiC)
queD)
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A
Eric : Tu veux du café.
Noémie : Non, je n’ ………… veux pas.
Eric : Tu veux du thé?
Noémie : Non,  je   ne   veux  …………   du   café

………… du thé.  

Choisissez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

ne / pas / enA)
y / ne / ni B)
en / pas / neC)
en / ni / niD)

Mangez ……… vous voulez.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

ceA)
celaB)
ce queC)
ce quiD)

Je vais ………… le dentiste.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

chezA)
dansB)
àC)
auD)

«Cette ville historique a été visitée cette année
par beaucoup de touristes.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Bu sene bu tarihi kente birçok turist geldi.A)
Bu tarihi kent bu sene daha fazla turist çekti.B)
Bu yıl turistlerin çoğu bu tarihi kente de
uğradılar.

C)

Bu tarihi kent bu yıl birçok turist tarafından
ziyaret edildi.

D)
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DİL VE ANLATIM 5 A
Günlük ve anı ile ilgili  aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

1.

Günlüklerde nesnellik ağır basar.A)
Anı yazarı anlattıklarını kanıtlamak zorunda
değildir.  

B)

Anı, geçmişe yöneliktir.C)
Günlük, günü gününe yazılır.D)

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

2.

EleştiriA)
MakaleB)
FıkraC)
SohbetD)

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı
edebi metinlerden biri değildir?

3.

KaragözA)
TrajediB)
DramC)
MesneviD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına ve yazılış
amaçlarına göre deneme çeşitlerinden
biridir?

4.

Kişisel denemeA)
Klasik denemeB)
Akademik denemeC)
Hukuksal denemeD)

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

5.

Evliya ÇelebiA)
Edip Ahmet YüknekiB)
Pierre LotiC)
Halikarnas BalıkçısıD)

Makale türü Türk edebiyatına hangi dönemde
girmiştir?

6.

CumhuriyetA)
FetretB)
IslahatC)
TanzimatD)

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin
özelliklerinden biridir?

7.

İfadelerin açık ve net olmasıA)
Dilin heyecana bağlı işlevde kullanılmasıB)
Hayal gücünün ön planda olmasıC)
Estetiğin ön planda olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi modern Türk
tiyatrosunun türlerinden biridir?

8.

Orta oyunuA)
DramB)
KaragözC)
MesneviD)

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

9.

KaragözA)
KomediB)
Orta oyunuC)
MüzikalD)

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden
biridir? 

10.

Felsefi MetinlerA)
Manzum HikâyeB)
MesneviC)
DestanD)

Sanat metinleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

11.

Kelimeler somut anlamlıdır.A)
Edebiyat biliminin içerisinde yer alır.B)
Amaç, bilgi vermektir.C)
Gerçeklik ön plandadır.D)
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A
Bir kişinin söylediğinin aynı şekilde değil de
bazı değişiklikler yapılarak anlatılmasına ne
ad verilir?

12.

Doğrudan anlatımA)
Öznel anlatımB)
Dolaylı anlatımC)
Nesnel anlatımD)

Aşağıdakilerden hangisi mektup türlerinden
biridir?

13.

Dinsel mektuplarA)
Akademik mektuplarB)
Gazete mektuplarıC)
İş mektuplarıD)

Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin
özelliklerinden biri değildir?

14.

Başlık ve metin olmak üzere iki bölümden
oluşması

A)

Sağ alt köşeye ad ve soyadın yazılıp imza
atılması

B)

Sol alt köşeye adresin yazılmasıC)
Anlatımın yalın ve duru olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisinde eş anlamlı
sözcüklerin kullanılmasından kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?

15.

Az gittim, uz gittim. A)
Yakında ak koyun, kara koyun çıkacak
ortaya.

B)

Bu konuda bir emelim, isteğim ve arzum
yok.

C)

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.D)

Bugün Eskişehir() e kar yağacakmış() ama ben
pek inanmadım() Sen ne dersin()

Yukarıdaki cümlelerde parantez içlerine
sırasıyla hangi noktalama işaretleri
gelmelidir?

16.

(,) (.) (,) (.)A)
(‘) (;) (.) (?)B)
(‘) (“) (!) (.)C)
(‘) (:) (;) (?)D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım
yanlışı vardır?

17.

Yağmurda ıslandık.A)
Sanki kış gelmişti.B)
Benim mektubum gelmiş, seninki nerede?C)
Sende gel istiyorum.D)

Aşağıdakilerden hangisinde ses daralması
kuralına örnek bir sözcük vardır?

18.

İçim üşüyor.A)
Güneş açıyor.B)
Bu kalem yazmıyor.C)
Hava soğuyor.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki
“mi” yanlış yazılmıştır?

19.

Bizimle çalışmak istermisiniz?A)
Sence bu bulgur az mı çok mu?B)
Bu muymuş gizlediği?C)
Kitabı geri verdin mi?D)

Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının
özelliklerinden biri değildir?

20.

Anlatılanların ilgi çekici olmasıA)
Konunun günlük ve önemli olması B)
Kolay anlaşılır olmasıC)
Haber yazarının yorumlarına yer verilmesiD)
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TÜRK EDEBİYATI 4 A
İslamiyet’in esaslarını ve tasavvufun
inceliklerini göstermek için Hoca Ahmet
Yesevî tarafından yazılan didaktik şiirlere ne
ad verilir?

1.

HikmetA)
İlâhiB)
ÂyinC)
NefesD)

İlk dizesi yedi heceden az olan mânilere ne
ad verilir?

2.

Düz mâniA)
Kesik mâniB)
Eksik mâniC)
Ayaklı mâniD)

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

3.

KasideA)
MersiyeB)
RubaiC)
TürküD)

Tanrı'dan bağışlanmayı dileyen şiirlere ne ad
verilir?

4.

TevhitA)
MünacaatB)
KasideC)
NaatD)

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

5.

Şeyh GalipA)
ŞeyhiB)
NedimC)
BâkîD)

Aşağıdakilerden hangisi Eski Türk
Edebiyatı'nda romanın yerini tutan uzun
kahramanlık hikâyelerinden biridir?

6.

ŞikayetnâmeA)
VakayınâmeB)
SeyahatnâmeC)
BattalnâmeD)

Terkibibent adlı eseriyle Doğu ve Batı
kültürünün izdüşümlerini özdeyişlere
dönüştürerek okuyucuya yansıtan sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Mustafa PaşaA)
Ziya PaşaB)
Ahmet Vefik PaşaC)
Kemal PaşaD)

Attila İlhan’ın gazel biçiminin bazı
özelliklerinden yararlanarak yazdığı şiiri
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Ayrılık Sevdaya DâhilA)
Güzel Bir Kıza GazelB)
Hasköy Bahriye Kahvesine GazelC)
Ben Sana MecburumD)

Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.

Ziya Paşa’nın bu beyitinde vurgulanmak
istenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Eşeğin değeri üstüne vurulan eyer kadardır.A)
Üniforma insana soyluluk verir.B)
Yeryüzünde mayası bozuk olanlar da vardır.C)
Asalet insanın özündedir.D)

XVII. yüzyıl Türk toplumunun sanatını,
tarihini, folklorunu, gelenek ve göreneklerini
ayrıntılarıyla anlatan, Türk edebiyatında gezi
türündeki eserlerin en önemlisi olarak kabul
edilen "Seyahatnâme" kim tarafından
yazılmıştır?

10.

Evliya ÇelebiA)
Çelebi MehmetB)
Kâtip ÇelebiC)
Süleyman ÇelebiD)
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A
İlahilerinde Tanrı aşkını, insan sevgisini,
hoşgörüyü yansıtmıştır. Ona göre insan, nefsine
hâkim olmakla tutkularından kurtularak Tanrı'ya
ulaşabilir. Farsçanın yaygın olduğu bir dönemde
sade Türkçeyle şiirler söylemiştir.

Yukarıda sözü edilen XIII. yüzyılın büyük
tasavvuf şairi kimdir?

11.

FuzulîA)
Kaygusuz AbdalB)
Yunus EmreC)
Ahmet YesevîD)

Belimizde kılıcımız kirmâni
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir

Dadaloğlu’nun bu dörtlüğü aşağıdakilerden
hangisine örnektir?

12.

ÖğütA)
TaşlamaB)
KoçaklamaC)
GüzellemeD)

Dört mısralık Divan Edebiyatı nazım şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

RubaiA)
GazelB)
KasideC)
MesneviD)

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

14.

FuzuliA)
Yunus EmreB)
NabiC)
Süleyman ÇelebiD)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

15.

Süleyman Çelebi – MevlidA)
Şeyh Galip – Hüsn ü AşkB)
Nâbî – HayrabadC)
Âşık Paşa – HarnâmeD)

Aşağıdakilerden hangisi Çağdaş Türk
Şiiri'nde rubai biçimini kullanan şairlerden
biri değildir?

16.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Ümit Yaşar OğuzcanB)
Nazım HikmetC)
Edip CanseverD)

"Bugünden sonra divanda, dergâhta,
bargâhta, mecliste, meydanda Türkçeden
başka dil kullanılmayacaktır." diyerek bir
fermanla Türkçeye sahip çıkmak isteyen
devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Kanuni Sultan SüleymanA)
Fatih Sultan MehmetB)
Karamanoğlu Mehmet BeyC)
Yavuz Sultan SelimD)

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

18.

MünacaatA)
MersiyeB)
TevhitC)
HicviyeD)

Gazelin en güzel beytine ne ad verilir?19.

Beytü’l gazelA)
Musammat gazelB)
Makta beyitC)
Matla beyitD)

Divan-ı Hikmet’in yazarı kimdir?20.

Yusuf Has HacibA)
Kaşgarlı MahmutB)
Yunus EmreC)
Ahmet YeseviD)
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TÜRK EDEBİYATI 7 A
Türk dilinin kaynaklarını, gelişmesini ve
bilimsel yöntemlerini incelemek için kurulan
kurum aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Türk Dili Tetkik CemiyetiA)
Türk Tarihi Tetkik CemiyetiB)
HalkevleriC)
Tercüme BürosuD)

"Alemdağ'da Var Bir Yılan" hikâye kitabında
gerçek, rüya ve hayali iç içe ele alan yazar 
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Sabahattin ÂliA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Halide Edip AdıvarC)
Sait Faik AbasıyanıkD)

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

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Mehmet Emin YurdakulA)
Faruk Nafiz ÇamlıbelB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Mehmet Âkif ErsoyD)

Aşağıdakilerden hangisi "deneme" türünün
özelliklerinden biri değildir?

4.

Kısa olmasıA)
Samimi bir dil kullanılmasıB)
Belirli bir planla yazılmasıC)
Düşünceyi kabul ettirme, kesin bir sonuca
gitme gibi bir amacının olmaması

D)

Aşağıdakilerden hangisi anı türünün
özelliklerinden biri değildir?

5.

Günü gününe yaşanılan olaylar, duygular ve
düşüncelerden oluşması

A)

Amacının dönemini ve çevresindekini
anlatmak olması

B)

Yaşamların insan belleğindeki izlerinden
oluşması

C)

İncelmiş, zengin bir dil beğenisine ulaşmış
olması

D)

Türk edebiyatında deneme türünün en önemli
yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Haldun TanerA)
Ahmet RasimB)
Nurullah AtaçC)
Uğur KökdenD)

Şiirlerinde Doğu mistisizmi ile tasavvufu
birleştiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Asaf Halet ÇelebiA)
Atilla İlhanB)
Cahit KülebiC)
Oktay RifatD)

Halikarnas Balıkçısı takma adı ile hikâye ve
romanlar yazmıştır. Eserlerinde tabiatı ve insanı
bir şiir duygusu içinde anlatır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Cevat Şakir KabaağaçlıA)
Haldun TanerB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Orhan KemalD)

Aşağıdaki şairlerden hangisi İkinci Yeni
akımı içinde yer almaz?

9.

İlhan BerkA)
Sezai KarakoçB)
Edip CanseverC)
Cemal SüreyyaD)

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

10.

Nermi UygurA)
Yaşar KemalB)
Buket UzunerC)
Orhan PamukD)

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

11.

Ziya Osman SabaA)
Yaşar Nabi NayırB)
Muammer LütfiC)
Cevdet KudretD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A

29 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
"Kırk Yıl" adlı anı kitabı aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

12.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Hüseyin Cahit YalçınB)
Halit Ziya UşaklıgilC)
Ahmet RasimD)

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

13.

FıkraA)
GünceB)
DenemeC)
MakaleD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre
makale türlerinden biri değildir?

14.

Siyasal makaleA)
Askeri makaleB)
Edebi makaleC)
BaşmakaleD)

Peyami Safa’nın romanları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

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

A)

Anadolu’ya, Anadolu insanının dünyasına
eğilmesi

B)

Bireyin öne alındığı, ruh çözümlemelerine
dayalı romanlarının olması

C)

Emekleriyle yaşayan küçük insanları konu
edinmesi

D)

Günlük olayları, yurt sorunlarını veya
herhangi bir konuyu belli bir görüş açısından
ele alan kısa yazılara ne ad verilir?

16.

SöylevA)
AnıB)
DenemeC)
FıkraD)

"Bu Diyar Baştan Başa" adlı gezi kitabı
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

17.

Nedim GürselA)
Yaşar KemalB)
Nadir PaksoyC)
Fikret OtyamD)

Osmanlı İmparatorluğu içinde ve dışında
gezip gördüğü yerleri on ciltlik
“Seyahatname” adlı eserinde anlatan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet EfendiA)
Nedim GürselB)
Evliya ÇelebiC)
Kâtip ÇelebiD)

Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı
yıllarında Türkiye'de yapılan milli eğitim ve
kültür alanındaki atılımlardan biri değildir?

19.

Tercüme bürosunun kurulmasıA)
Gelenekçi edebiyatın getirdiği sınırlılıkların
devam etmesi

B)

Türk ve İslam Ansiklopedilerinin yayımına
başlanması

C)

Köy enstitülerinin açılmasıD)

Devlet tarafından çıkarılan ilk resmi gazete
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Tercüman-ı AhvalA)
Takvim-i VekayiB)
Ceride-i HavadisC)
İrade-i MülkiyeD)
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KİMYA 2 A
İki 17Cl atomu arasındaki etkileşime verilen
isim aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Kovalent bağA)
İyonik bağB)
Metalik bağC)
Hidrojen bağıD)

Aşağıdakilerden hangisi Van der Waals
etkileşim türlerinden biri değildir?

2.

Dipol-dipol etkileşimiA)
İyon-dipol etkileşimiB)
London kuvvetiC)
Hidrojen bağıD)

Aşağıdaki elementlerden hangisi metalik bağ
oluşturur?

3.

17ClA)

19KB)

34SeC)

7ND)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hidrojen bağı
yapmaz? (1H, 6C, 7N, 8O, 9F)

4.

HFA)
H2OB)
CH4C)
NH3D)

I. CH3
II. C2H6
III. C3H8
IV. C4H10

Yukarıdaki organik bileşiklerden hangisinin
kaynama noktası en yüksektir?

5.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime
örnektir?

6.

Ekmeğin küflenmesiA)
Şekerin çaya çözünmesiB)
Camın kırılmasıC)
Buzun erimesiD)

Al3+, C ve NO2 kimyasal türlerinin
sınıflandırılmış hali aşağıdakilerden
hangisidir?

Atom Molekül İyon

7.

 Al3+ C      NO2A)

 C            NO2       Al3+B)

 NO2 C       Al3+C)

 C            Al3+               NO2D)

1H ve 17Cl arasındaki bağ aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Polar kovalent bağA)
Hidrojen bağıB)
Metalik bağC)
İyonik bağD)

2CH3COOH(suda) + Ba(OH)2(suda) →
Ba(CH3COO)2 + 2H2O(s)

Yukarıda verilen tepkime aşağıdakilerden
hangisine örnektir?

9.

Yanma tepkimesiA)
Asit baz tepkimesiB)
Bozunma tepkimesiC)
Sentez tepkimesiD)

298 Kelvin (K) sıcaklık kaç Celcius (°C) eder?10.

0A)
20B)
25C)
35D)

Metalik katılarda aşağıdaki örgü
birimlerinden hangisi vardır?

11.

Serbest elektron bulutundaki katyonlarA)
Kovalent bağlı atomlarB)
MoleküllerC)
İyonlarD)
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A
9,2 gram C2H5OH gazının mol sayısı
aşağıdakilerden hangisidir? (Mol kütleleri:
C:12, O:16, H:1g/mol)

12.

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

2 atmosfer (atm)’lik basınç kaç Torr basınca
eşdeğerdir?

13.

380A)
760B)
1520C)
1900D)

Aşağıdakilerden hangisi moleküler katı
örneklerinden biri değildir?

14.

I2 (iyot)A)
P4 (fosfor)B)
C10H8 (naftalin)C)
SiO2 (kuvars)D)

Bir sıvının temasta olduğu yüzey ile o sıvı
molekülleri arasındaki kuvvete ne ad verilir?

15.

Adezyon kuvvetiA)
Konezyon kuvvetiB)
Yüzey kuvvetiC)
Yüzey gerilimiD)

1,2 L’lik gazın sıcaklığı sabit basınç altında
300 K’den 500 K’e çıkarılırsa son hacim kaç L
olur?

16.

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

Ortam Yükseklik
Akdeniz Deniz seviyesi

Erciyes Dağı 3916 m
Uludağ 2543 m

Ağrı Dağı 5137 m

Yukarıdaki bilgiye göre suyun kaynama
noktasının en düşük olduğu yer
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

AkdenizA)
Erciyes dağıB)
UludağC)
Ağrı dağıD)

300K’deki bir gazın basıncı 0,50 atm’dir. Aynı
kaptaki gazın sıcaklığı 600K’e çıkarılırsa
gazın basıncı kaç atm olur?

18.

0,25A)
0,50B)
1,00C)
2,00D)

C2H5OH gazının mol kütlesi aşağıdakilerden
hangisidir? (Mol kütleleri: C:12, O:16, H:1
g/mol)

19.

12A)
24B)
32C)
46D)

Sıvı Viskozite(mN/m2).s
Su 0,894

Metanol 0,544
Bal 2000

Zeytinyağı 81

Verilen bilgiye göre oda şartlarında viskozite
değerleri verilen maddelerden en akışkanı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

SuA)
ZeytinyağıB)
MetanolC)
BalD)
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DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 A
1876 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

1.

Devletin temel niteliğinin Cumhuriyet olduğu
kabul edilmiştir.

A)

Osmanlı Devleti’nin monarşik ve teokratik
niteliğini değiştirmiştir.

B)

Padişahın parlamentoyu toplantıya çağırma
yetkisi elinden alınmıştır.

C)

Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan adında
iki meclisten oluşan Meclis-i Umumi adında
bir meclis kurulmuştur.

D)

Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren
belli bir konunun TBMM Genel Kurulu’nda
görüşülmesine ne ad verilir?

2.

GensoruA)
SoruB)
Genel görüşmeC)
Meclis araştırmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin
işlevlerinden biri değildir?

3.

Halkı ülke sorunlarından uzak tutmakA)
Seçimler için aday göstermekB)
İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmekC)
Halk ile iktidar arasında aracılık yapmakD)

Bir hukuk düzeninin öznesi aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

ÇevreA)
DünyaB)
TarihC)
KişiD)

1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Ekonomik ve sosyal haklara ayrıntılı biçimde
yer vermiştir.

A)

Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır.B)
Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.C)
Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere
bırakılmıştır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi kısıtlı oy türlerinden
biri değildir?

6.

Irka dayalı oyA)
Cinsiyete bağlı oyB)
Gizli oyC)
Yeteneğe bağlı oyD)

Hukuk kurallarının, belli bir hukuk düzeni
içerisinde kişilere belli yönde davranmaya
izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili
kılmasına ne ad verilir?

7.

AdaletA)
HakB)
ÖdevC)
YaptırımD)

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

8.

SeçimlerA)
ÇoğulculukB)
HilafetC)
Hukukun üstünlüğüD)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın
ülkeler arasında doğacak çatışmaların
önlenmesi için faaliyet gösteren organı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Hür Seçimler BürosuA)
Çatışma Önleme MerkeziB)
Danışma KomitesiC)
Kıdemli Memurlar KomitesiD)

Aşağıdakilerden hangisi pozitif hukukun
kaynaklarından biri değildir?

10.

YönetmeliklerA)
AnayasaB)
Mahkeme kararlarıC)
SözleşmelerD)
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A
Belli bir ülkede belli bir dönemde
uygulanmakta olan değil fakat uygulanması
gereken, yani sosyal gereksinimleri hak ve
adaletle karşılayacağı, hakkaniyete uygun
düşeceği düşünülen hukuka ne ad verilir?

11.

AdaletA)
YaptırımB)
Pozitif hukukC)
Doğal hukukD)

Üye devletlerin daimi temsilcilerinden
oluşan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarının uygulanmasını izlemek ve rapor
hazırlamak gibi görevleri bulunan, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulmuş
denetim organı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Delegeler KomitesiA)
Bakanlar KonseyiB)
Danışma KomitesiC)
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Oguste Comte’a
göre insanlığın gelişim evrelerinden biri
değildir?

13.

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

Aydınlanmayı “insanın aklını kendinin
kullanmaya başlaması” şeklinde ifade eden
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

14.

KantA)
ComteB)
LockeC)
MontesquieuD)

Halkçılık ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

15.

Milli egemenlik ilkesine ve demokrasiye
dayanır.

A)

Hukuk devleti ve sosyal devlet anlayışlarını
içinde barındırır.

B)

Belli bir kişi ya da gruba ayrıcalık
tanınmasını gerektirir.

C)

Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin
tamamlayıcısıdır.

D)

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün ilk denetim
organı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Çocuk Hakları KomitesiA)
Irk Ayrımcılığının Kaldırılması KomitesiB)
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması
Komitesi

C)

İşkenceye Karşı KomiteD)

Cumhuriyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

17.

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

A)

Teokratik yapıya dayanmaktadır.B)
Cumhuriyet yönetimi insan haklarına,
adalete ve eşitliğe önem verir.

C)

Cumhuriyet bir yönetim biçimidir.D)

Avrupa Konseyi’nin kurulduğu yıl
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

1949A)
1954B)
1955C)
1957D)

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

19.

DevrimA)
ÇağdaşlaşmaB)
ReformC)
GelişmeD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil
toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından biri
değildir?

20.

Soykırımla mücadele etmesiA)
Savaş suçlularının yargılanmasıB)
Çevre kirliliğinin önlenmesiC)
İnsan hakları ihlallerinin önlenmesiD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A

34 İzleyen sayfaya geçiniz.



SANAT TARİHİ 2 A
“Kubbet’üs Sahra” aşağıdaki uygarlıklardan
hangisine aittir?

1.

FatımiA)
MemlükB)
AbbasiC)
EmeviD)

Kordoba Camii aşağıdaki uygarlıklardan
hangisine aittir?

2.

AbbasilerA)
Endülüs EmevileriB)
FatımilerC)
MemlüklerD)

Türk sanatında “Nakkaş” hangi sanatla
uğraşan kişiye denmektedir?

3.

MinyatürA)
HatB)
SeramikC)
ÇiniD)

Aşağıdakilerden hangisi “Orhun
Anıtları”ndan biri değildir?

4.

TonyukukA)
Bilge KağanB)
Oğuz KağanC)
KültiginD)

Anadolu Selçuklu Dönemi mimarisinde
kubbenin ayaklar üzerinde taşındığı,
cephelerin dört yöne kemerlerle açıldığı
çokgen ya da kare gövdeli türbeler hangi tip
içerisinde değerlendirilir?

5.

Kare gövdeli türbelerA)
İki katlı türbelerB)
Baldaken tipi türbelerC)
Eyvan tipi türbelerD)

Aşağıdakilerden hangisi Memlük mimarisinin
Kahire’deki en ünlü eseridir?

6.

Baybars CamisiA)
El Ezher CamisiB)
Kordoba CamisiC)
Ümeyye CamisiD)

Mescid-i Aksa hangi şehirde yer almaktadır?7.

MekkeA)
KudüsB)
MedineC)
BağdatD)

Dolmabahçe Sarayı hangi padişah tarafından
yaptırılmıştır?

8.

Sultan AbdülmecitA)
Kanuni Sultan SüleymanB)
II. MahmutC)
V. MehmetD)

Divriği Ulu Camisi ve Şifahanesi hangi
beyliğe aittir?

9.

SaltuklularA)
MengüceklilerB)
ArtuklularC)
DanişmendlilerD)

Hangisi yol üstlerinde gelip geçen yolcuların
ve kervanların dinlenmeleri, güvenliklerinin
sağlanması amaçlarıyla inşa edilen Karahanlı
yapılarına verilen isimdir?

10.

HanA)
RibatB)
MedreseC)
BedestenD)

Erken Osmanlı mimarlığının en büyük mezar
yapısı olarak kabul edilen türbe
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman TürbesiA)
İstanbul III. Selim TürbesiB)
Bursa Yeşil TürbeC)
Bursa Şehzade Mustafa TürbesiD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam sanatının ilk
cami tipidir?

12.

Kare planlıA)
Merkezi planlıB)
Küfe planlıC)
Transept planlıD)

İstanbul’daki Çinili Köşk hangi padişah
döneminde inşa ettirilmiştir?

13.

Yıldırım BayezıtA)
Fatih Sultan MehmetB)
Kanuni Sultan SüleymanC)
Yavuz Sultan SelimD)

Padişahların imzası niteliğinde olan hat
sanatı eserine ne isim verilir?

14.

TuğraA)
SülüsB)
Rik’aC)
CeliD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu
dönemine ait bir minyatürlü el yazmasıdır?

15.

İskendernameA)
ŞehinşahnameB)
Cerrahiye-i İlhaniyeC)
Varka ile GülşahD)

14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarında İznik’te
üretilen, kirli beyaz astar üzerine mavi
geometrik desenler, stilize bitki, bulut
motifleri ve hayvan figürleriyle bezenen
Osmanlı seramikleri hangi isimle anılır?

16.

Şam işi seramiklerA)
Kütahya seramikleriB)
Haliç işi seramiklerC)
Milet işi seramiklerD)

Revaklı avlu Osmanlı camilerinde ilk kez
hangi yapıda kullanılmıştır?

17.

İstanbul Fatih CamisiA)
İstanbul Süleymaniye CamisiB)
Edirne Üç Şerefeli CamisiC)
Bursa Ulu CamisiD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi
heykeltıraşlarından biri değildir?

18.

Kenan YontuçA)
Zühdü MüridoğluB)
Ratip Aşit AcudoğluC)
Bedri Rahmi EyüboğluD)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Ulusal
Mimarlık Akımı mimarlarındandır?

19.

Mimar KemalettinA)
Orhan ArdaB)
Emin OnatC)
Vedat DolakayD)

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi D Grubu
içerisinde yer almaz?

20.

Cemal TolluA)
Nurullah BerkB)
Abidin DinoC)
Nuri İyemD)
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SEÇMELİ TARİH 3 A
İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

II.MehmetA)
Orhan BeyB)
I.MuratC)
Yıldırım BayezitD)

Osman Bey, beyliğin başına geçtikten sonra
ilk seferini nereye düzenlemiştir?

2.

KoyunhisarA)
KaracahisarB)
YarhisarC)
BilecikD)

Devşirme sistemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyan
ailelerin sağlıklı ve kuvvetli olan erkek
çocuklarından biri alınırdı.

A)

Ailelerden alınan çocukların din, gelenek,
adet ve görenekleri değiştirilmezdi.

B)

Üç beş yılda bir yapılır, sekiz ve on yaş
arası çocuklar devşirilirdi.

C)

Bir aileden birden fazla çocuk alınmazdı.D)

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde
eyalet, sancak ve kazalarda davalara
bakmakla görevli kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Şeyhü'lislamA)
Yeniçeri ağasıB)
KadıC)
SubaşıD)

Aşağıdakilerden hangisi Maltepe (Palekanon)
dolaylarında yapılan ve Bizans
İmparatorunun yenildiği savaştan sonra
meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

5.

Orhan Bey'in, İzmit ve çevresinin idaresini
oğlu Süleyman Paşa'ya vermesi

A)

İznik' in alınmasıB)
İzmit'in alınmasıyla Kocaeli yarımadasının
fethinin tamalanması

C)

Devletin başkentinin İznik'e taşınmasıD)

Osman Bey'in, Bizans tekfurlarının kendini
ortadan kaldırmayı planladıklarını
öğrendikten sonra harekete geçerek
fethettiği ve beyliğin merkezini taşıdığı yer
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

BilecikA)
KaracahisarB)
İznikC)
KaracadağD)

"Ülke, hanedanın ortak malıdır." anlayışı
yerine "Ülke, padişah ve oğullarının ortak
malıdır." anlayışını getiren Osmanlı padişahı
aşağıdakilerden hangisidir ?

7.

I.MuratA)
II.MuratB)
II. MehmetC)
III. SelimD)

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda
Osmanlı Devleti'nde vergi düzeni esas
alınarak bölümlere ayrılan eyaletlerden biri
değildir?

8.

KazalarA)
Salyaneli eyaletlerB)
Salyanesiz eyaletlerC)
Özel yönetimi olan eyaletlerD)

Aşağıdakilerden hangisi Divanıhümayun’un
üyelerinden biri değildir?

9.

KazaskerA)
Kaptan-ı deryaB)
DefterdarC)
MuhtesipD)

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın
nedenlerinden biri değildir?

10.

Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupalıların,
sanatçı ve bilim insanlarını korumaları

A)

Kâğıt ve matbaanın kullanılmasıyla okuma
ve yazma bilenlerin sayısının artması

B)

Skolastik düşüncenin güç kazanmasıC)
İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya giden
Bizanslı aydınların, antik dönem edebiyat ve
sanatının yayılmasını sağlamaları

D)
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A
İlk Osmanlı medresesi nerede açılmıştır?11.

İznikA)
EdirneB)
BursaC)
İstanbulD)

Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan
Selim'in Mısır Seferi'nin sonuçlarından biri
değildir?

12.

Baharat yolunun Osmanlıların kontrolüne
geçmesi

A)

Halifeliğin Osmanlılara geçmesiB)
Bizans İmparatorluğu'nun sona ermesiC)
Memluk Devleti'nin yıkılmasıD)

Türklerin Orta Asya'dan bu yana oluşturarak
Anadoluya getirdikleri ve babadan oğula
geçerek sürdürdükleri sözlü edebiyat türüne
ne ad verilir?

13.

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

İstanbul hangi yıl fethedilmiştir?14.

1450A)
1453B)
1459C)
1460D)

Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan
ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

15.

ZitvatorukA)
BucaşB)
VasvarC)
Bahçesaray (Çehrin)D)

Aşağıdakilerden hangisi Vasvar
Antlaşması’nın    maddeleri    arasında       
yer almaz?

16.

Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş
tazminatı ödeyecek

A)

Avusturya’dan alınan Uyvar ve Neograd
kaleleri Osmanlı Devleti’nde kalacak

B)

Eflak ve Boğdan, Avusturya’ya verilecekC)
Erdel, eskiden olduğu gibi Osmanlı
Devleti’ne bağlı kalacak

D)

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça
Antlaşması'nın maddeleri arasında yer
almaz?

17.

Podolya ve Ukrayna Lehistan'a verilecekA)
Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş
tazminatı ödeyecek

B)

Antlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya'nın
garantisi altında olacak

C)

Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyıları
Venediklilere verilecek

D)

Bir devlet başkanının kayıtsız şartsız
egemenliğine dayanan yönetim şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

MutlakıyetA)
MerkantilizmB)
OligarşiC)
TeokrasiD)

Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin
bozulmasının sonuçlarından biri değildir?

19.

Tımarlı asker sayısının azalmasıA)
Halktan başıboş kişilerin Yeniçeri Ocağı’na
alınmasıyla askeri teşkilatın ve disiplinin
bozulması

B)

Devletin, bütçe açığını kapatmak amacıyla
getirdiği yeni vergiler yüzünden köylünün
toprağını terk etmesi

C)

Devlet hazinesine daha fazla para girmesiD)

Bugünkü Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde
belirleyen, Osmanlı Devleti ve İran arasında
uzun süreli barış dönemini başlatan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

AmasyaA)
Kasr-ı ŞirinB)
Ferhat PaşaC)
Nasuh PaşaD)
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SEÇMELİ ALMANCA 3 A
Samstags …………. er bis zehn Uhr im Bett.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

liegtA)
stelltB)
legtC)
stehtD)

Das Abendessen ist ....................

Welches passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

unter dem Tisch.A)
in dem Kühlschrank.B)
auf dem Baum.C)
in der Lampe.D)

Burcu geht mit Burkay ins Theater.

Wie lautet die passende Frage zur obigen
Antwort?

Verilen cevabý gerektirecek soru
aþaðýdakilerden hangisidir?

3.

Mit wem geht Burcu ins Theater?A)
Zu wem geht Burcu?B)
Wann geht Burcu?C)
Womit geht Burcu ins Theater?D)

Was bedeutet "birşeyi belleğine
yerleştirmek" auf Deutsch?

"birşeyi belleğine yerleştirmek" ifadesinin
Almancası aşağıdakilerden hangisidir?

4.

sich etwas überlegenA)
sich etwas ändernB)
sich etwas einprägenC)
sich über etwas lustig machenD)

Ömer muß lernen, die Präpositionen richtig zu
.............. .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

5.

wohnenA)
fahrenB)
gehenC)
benutzenD)

Mich? Das weiß ich nicht.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Haben Sie mich gehört?A)
Kommen Sie mit?B)
Hast du das schon gehört?C)
Sagen Sie mal, woher kenne ich Sie?D)

Die Post …………. einen Brief für mich.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

hörtA)
passtB)
bringtC)
stehtD)

Auf diesem Apparat …………. eine grüne Lampe.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

wähltA)
suchtB)
stelltC)
leuchtetD)
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A
Was bedeutet "rasieren" auf Türkisch?

"rasieren" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Traş etmekA)
Yemek yapmakB)
Çim biçmekC)
Ütü yapmakD)

Ziehen Sie bitte den klein.... rot.... Trichter!

Welche Endungen passen in die obigen
Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki
soneklerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

10.

-er / -enA)
-er / -erB)
-es / -esC)
-en / -enD)

Andreas ist ein moderner Mensch, er intressiert
sich für alle …………… .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

MeisterkochA)
AnleitungB)
NeuigkeitenC)
LernmaschineD)

In der Packung gibt es eine ausführliche
…………………. .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

TastaturA)
GebrauchsanweisungB)
KnöpfeC)
KastenD)

Was machst du mit einem Plattenspieler?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Damit kann ich deine Zigarette anzünden.A)
Damit kann ich laut sprechen.B)
Damit spielt man Fußball.C)
Damit spiele ich meine Platten.D)

Wie lautet das Adjektiv vom Wort "die
Schönheit"?

"die Schönheit" sözcüğünün sıfat hali
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

schönlichA)
schönB)
schönungC)
schönigD)

Hast du Lust zum surfen?

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Sörf yapmak ister misin?A)
Sörf yapmayı bilir misin?B)
Bu hafta sörf yapmadın mı?C)
Bugün sörf yaptınız mı?D)

Wir warteten auf unsere Freunde.

Wie lautet der obige Satz im
Plusquamperfekt?

Verilen cümlenin 3. geçmiş zaman şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Wir haben auf unsere Freunde warten
wollen.

A)

Wir hätten auf unsere Freunde warten
können.

B)

Wir hatten auf unsere Freunde gewartet.C)
Wir haben auf unsere Freunde warten
müssen.

D)
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A
Petra .............. im Juni Urlaub bekommen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

17.

werdenA)
wirdB)
werdC)
wirstD)

Wir haben gegessen. Wir sind jetzt .............. .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

hingefallenA)
sattB)
vergessenC)
hungrigD)

Endlich habe ich meinen .................. und kann
mir ein Auto kaufen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

FührerscheinA)
AnrufB)
WohnungC)
ÜberraschungD)

Seine Ferien ............ ein paar Wochen dauern.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

20.

wirdA)
wirstB)
werdenC)
wurdeD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 3 A
They ……………… a new house next year.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

boughtA)
are going to buyB)
are buyC)
are go to buyD)

Fred was ill, ….......……… he didn’t go to the
party.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

yetA)
orB)
butC)
soD)

A: ………….…… cooks at home?
B: My dad cooks at home. He is good at it. 

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

WhoA)
WhatB)
WhyC)
WhenD)

They are Tom and Philip. ….......………
grandparents live in France.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

OurA)
HerB)
HisC)
TheirD)

They ….................  a film now. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

are watchingA)
watchedB)
will watchC)
watchD)

This is her umbrella. Where is ….......………?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

meA)
herB)
theirC)
mineD)

The train ................ leave in fifteen minutes.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

is going toA)
isB)
hasC)
has beenD)

I am good at football ............... my brother isn’t.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

andA)
butB)
becauseC)
orD)
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A
Richard never ............... to bed late on
weekdays.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

goA)
is goingB)
will goC)
goesD)

Amy usually drinks milk  for breakfast, but now
she .................. tea.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

drinkA)
drinksB)
is drinkingC)
drinkingD)

I met a ..................… in the shopping center. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

lady nice youngA)
nice young ladyB)
young nice ladyC)
lady young niceD)

My sister often ….......……… late on Sundays.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

got upA)
is getting upB)
gets upC)
get upD)

Listen! The kids ………………… a song about
the animals. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

singingA)
are singingB)
singC)
sangD)

….......……… İstanbul is one of the most crowded
cities in the world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

AnA)
AB)
(…)C)
TheD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

theirsA)
himB)
theirC)
mineD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

getA)
gotB)
are gettingC)
will getD)

2017 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A

43 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
A: ….......………glasses of water do you drink a
day?
B: Usually 6 to 10 glasses.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

17.

How manyA)
WhoB)
WhatC)
WhichD)

Jack: Do we have any lemons for the salad?
Leyla: Yes, we have ………....... lemons.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

18.

muchA)
anyB)
aC)
someD)

Do you want to watch a romantic film
…………………… a horror film? 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

forA)
orB)
soC)
andD)

This bag is mine, that is ……....… over there.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

yoursA)
youB)
yourC)
myD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 3 A
- Depuis ………… jouez-vous de la musique?
- Depuis 5 ans.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

combien de tempsA)
combienB)
oùC)
commentD)

............ tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas
aller au cinéma.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

PuisqueA)
CarB)
PersonneC)
QueD)

- Qui veut sa voiture?
- C’est moi qui ………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

le veuxA)
la veuxB)
la veutC)
le veutD)

Regardez ces roses. Comment ..............
trouvez-vous?

Choisissez lemot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

leA)
lesB)
yC)
laD)

«Ne sinemayı severim, ne de tiyatroyu.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Je n’aime pas le cinéma mais un peu le
théâtre.

A)

Je n’aime ni le cinéma, ni le théâtre.B)
Je n’ai jamais aimé et le cinéma et le
théâtre. 

C)

J’ai toujours aimé le cinéma et le théâtre. D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

mariA)
filsB)
pèreC)
filleD)

I. Le chien est adorable.
II. Madame Pouce est blonde.
III. C’est une femme qui porte des lunettes.
IV. Elle aime les chiens.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

7.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Mangez ……… vous voulez.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

ce queA)
ce quiB)
ceC)
celaD)
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A
Eric : Donne-moi une pomme?
Noémie : Pardon, je n’ai pas compris. 
Eric : Je te demande ………… une pomme.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

donnerA)
me donnerB)
de me donnerC)
de ne pas donner D)

Je vais ………… le dentiste.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

àA)
auB)
dansC)
chezD)

………… il pleut, on doit prendre un parapluie.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

DepuisA)
CommeB)
CarC)
PourD)

«J’ai consacré ma vie à mon enfant.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Zamanla çocuk hayat bağlanır.A)
Zamanımı hep çocuklara ayırırım. B)
Hayatımı çocuğuma adadım.C)
Hayatım çocukla geçer. D)

Ne ………… pas ta veste!

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

prendreA)
prendsB)
prisC)
prendD)

C’est vous qui …………?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

danserA)
chantonsB)
criezC)
parleD)

La souris est attrapée ………… le chat?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

dansA)
àB)
parC)
enD)

Je suis fatigué et triste.  ………… ne va bien au
travail.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

Quelque choseA)
Quelqu’unB)
AucunC)
RienD)
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A
- Est-ce que tu as téléphoné à Jean?
- Non, je ne ………… ai pas téléphoné.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

luiA)
leB)
laC)
leurD)

«Ne tür müzikten hoşlanırsınız?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Quelle musique préférez-vous?A)
Quelle musique écoutez-vous?B)
Quel genre de musique aimez-vous?C)
Quel genre de musique faites-vous?D)

- Quand partez-vous en vacances?
- ……… .

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

OuiA)
Avec luiB)
A ParisC)
DemainD)

………… je parle, elle part.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

DepuisA)
Ce queB)
Depuis queC)
LorsqueD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 5 A
Herhangi bir konuda kişinin düşüncelerinin
hiç değiştirilmeden verilmesine ne ad
verilir?

1.

Dolaylı anlatımA)
Nesnel anlatımB)
Doğrudan anlatımC)
Öznel anlatımD)

Resmî mektuplarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

2.

Sol tarafta en az üç santim boşluk bırakılır.A)
Gereksiz ayrıntılara girilmez.B)
Yukarıda kâğıdın dörtte biri kadar boşluk
bırakılır.

C)

Dört bölümden oluşur.D)

Gazetelerin ilk sayfasında, genellikle de ilk
sütunda yayımlanan makalelere ne ad verilir?

3.

BaşmakaleA)
Köşe yazısıB)
FıkraC)
Fikir yazısıD)

Aşağıdakilerden hangisi dilin coşku ve
heyecanı dile getirme işlevinde kullanıldığı
metin türlerinden biridir?

4.

GünlükA)
ŞiirB)
AnıC)
Gezi yazısıD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre
haber yazılarından biri değildir?

5.

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

Öğretici metinlerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

6.

Kişi her okuduğunda ayrı bir anlam çıkarır.A)
Dil açık ve anlaşılır bir biçimde düzenlenir.B)
Kurmaca değil gerçeklik ön plandadır.C)
Bilgi vermek okuyucuyu aydınlatmak için
yazılır.

D)

Aşağıdaki sanatsal metinlerden hangisi 
göstermeye bağlı edebî metinler grubunda
yer alır?

7.

OtobiyografiA)
AnıB)
Orta oyunuC)
BiyografiD)

Gölge oyunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

8.

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

C)

Fasıl, oyunun kendisidir. D)

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı
edebi metinlerden biridir?

9.

MasalA)
TrajediB)
DramC)
KaragözD)

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden
biridir? 

10.

MesneviA)
Manzum hikayeB)
Tarihi metinlerC)
TrajediD)
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A
Günlükler, üzerinden zaman geçtiğinde
aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

11.

SohbetA)
AnıB)
HikâyeC)
MektupD)

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin
ögelerinden biri değildir?

12.

MekânA)
ZamanB)
KişilerC)
MerakD)

Yanımda oturan bir Niğdeli şehrin eteğini saran
ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir
noktayı işaret etti. —Faruk Nafiz’in hanı, dedi.
Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de
inşallah görürüz. Fakat yol arkadaşımın bana
gösterdiği bina sadece Faruk Nafizin unutulmaz
Han Duvarları şiirinde tasvir ettiği han idi.

Yukarıdaki parça metin türü olarak
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

13.

SohbetA)
OtobiyografiB)
Gezi yazısıC)
RöportajD)

Aşağıdakilerden hangisi anı türünün
özelliklerinden biri değildir? 

14.

Öğretici metin olmasıA)
Kişilerin yaşayışlarını anlatmasıB)
İşlenilen olayların gözlemlere dayanmasıC)
Olayların kurmaca olmasıD)

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

15.

DenemeA)
ÖyküB)
FablC)
SohbetD)

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu
alan öğretici metinlerden biridir?

16.

EleştiriA)
MektupB)
DenemeC)
SohbetD)

Orta oyununun oynandığı yuvarlak veya oval
alana ne ad verilir?

17.

MuhavereA)
SöyleşiB)
PalangaC)
MukaddimeD)

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesi
gerçekleşmemiştir?

18.

Ağzı sıkıA)
Aklını çelmekB)
Bağrı yanıkC)
Bahtı açıkD)

Hafta sonu Antalya() ya gidiyoruz() ama bu
mevsimde Antalya çok sıcak oluyormuş() Bu
konuda sen ne düşünüyorsun()

Yukarıdaki cümlelerde parantez içlerine
sırasıyla hangi noktalama işaretleri
gelmelidir?

19.

(‘) (:) (;) (?)A)
(‘) (;) (.) (?)B)
(‘) (“) (!) (.)C)
(,) (.) (,) (.)D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin
yazımı  yanlıştır?

20.

Sinema topluluğumuza yarından itibaren
oda katılıyor.

A)

Karda buzda yürürken dikkatli ol.B)
Kalbimde bir heyecan var.C)
Bu oda çok soğuk, sende ısıtıcı var mı?D)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 8 A
Açık oturumlarda konuşmacı sayısının kaç
kişiyi geçmemesi tercih edilir?

1.

AltıA)
SekizB)
OnC)
On ikiD)

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı
gibi içindekileri yer numarasıyla belirten ve
eserin sonunda yer alan alfabetik listeye ne
ad verilir?

2.

DipnotA)
DokümantasyonB)
KaynakçaC)
İndeksD)

Aşağıdakilerden hangisi açık oturum
planında yer almaz?

3.

Konuşma özetleriA)
DeneyB)
Açık oturumun yapılış nedeniC)
Konuşmacılara sorulacak sorularD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarda
kullanılan anlatım türlerinden biri değildir?

4.

ÖğreticiA)
AçıklayıcıB)
TartışmacıC)
ÖyküleyiciD)

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

5.

SempozyumA)
KonferansB)
Açık OturumC)
ToplantıD)

Aşağıdakilerden hangisi konferansların ortak
özelliklerinden biri değildir?

6.

Konferansların geniş kitlelere veya uzmanlar
grubuna bir konu hakkında bilgi vermek için
düzenlenmesi

A)

Ele alınan konuda herkesin konferans
verebilmesi

B)

Konferanslarda özgün düşüncelerin dile
getirilmesi

C)

Konferansların bir konuyu açıklamak,
dinleyicileri bilgilendirmek, aydınlatmak
üzere hazırlanan konuşmalar olması

D)

“Ormanların korunmasında yasalar mı çevre
bilinci mi daha etkili olur?” sorusunu
tartışan iki grubun kendi görüşlerini
açıklamak, kanıtlamak karşı tarafın zayıf
noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye
ne ad verilir?

7.

ForumA)
SempozyumB)
MülakatC)
MünazaraD)

Sempozyum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden
oluşur.

A)

Sempozyumlarda, aynı konu farklı bakış
açılarıyla ele alınır.

B)

Sempozyumlarda, sempoyum düzenleme
kurulu bulunur.

C)

Sempozyumda önceden belirlenmiş bir
konuşmacı grubu bulunur.

D)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biri değildir?

9.

MünazaraA)
KonferansB)
FıkraC)
ForumD)

Aşağıdakilerden hangisi bir açık oturumda
başkanın görevleri arasında yer almaz?

10.

Tartışma sırasında yaşanabilecek tatsız ve
çirkin saldırıları önlemek

A)

Giriş konuşmasını yapmakB)
Muhalif görüşe sahip kişilerin kendilerini
açıklamalarına fırsat vermemek

C)

Soru–Cevap bölümünün düzenli ve anlaşılır
bir şekilde devam etmesi sağlamak

D)
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A
En belirgin özelliği sosyal bir sorunun geniş
kitleler önünde bütün ayrıntılarıyla
tartışılması ve dinleyicilerin de bu
tartışmanın içinde aktif olarak yer alması olan
toplantılara ne ad verilir?

11.

MünazaraA)
SempozyumB)
SöyleşiC)
ForumD)

Bilimsel yazıların okuyucu kitlesine ulaşması
bakımından en önemli ögesi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

BaşlıkA)
TartışmaB)
DipnotC)
SonuçD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı
türlerinden biridir?

13.

Film senaryolarıA)
Tiyatro metinleriB)
Toplantı özetleriC)
SoneD)

Bilimsel yazıların ana omurgası olan tür
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

SempozyumA)
MakaleB)
ForumC)
MünazaraD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların
bölümlerinden bir değildir?

15.

BulgularA)
ÖzetB)
Sonuç ve tartışmaC)
Asıl metinD)

Aşağıdakilerden hangisi makale ve bilimsel
yazıların benzerliklerinden biri değildir?

16.

Her iki türde de anlatılanların kanıtlanması
gerekir.

A)

Her iki tür de kurallı cümlelerle kurulurlar.B)
Her iki türde de amaç okuyucuyu
bilgilendirmektir.

C)

Her iki türde de sanatsal yaklaşım ön
plandadır.

D)

"Yeşeren Otlar" adlı şiir kitabının yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Cahit Sıtkı TarancıA)
Cemal SüreyyaB)
Cahit KülebiC)
Ahmet HaşimD)

Aşağıdakilerden hangisi makalede
söylenenlerin bir yargıya bağlandığı
bölümdür?

18.

MalzemeA)
Tartışma ve sonuçB)
YöntemlerC)
DipnotD)

Gazetelerin ilk sayfasının birinci sütununda
yayımlanan, günlük olaylar ve ülke sorunları
ile ilgili yazılara ne ad verilir?

19.

BaşmakaleA)
BaşyapıtB)
Köşe yazısıC)
FıkraD)

Aşağıdakilerden hangisi toplu tartışma
çeşitleri arasında yer almaz?

20.

PanelA)
SempozyumB)
DeğerlendirmeC)
Açık OturumD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 4 A
Meşrutiyet’ten sonra, yeni bir anlayışla gazel
biçiminin klasik örneklerini veren şair
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Yahya KemalA)
Hoca DehhaniB)
Ahmet PaşaC)
Nazım HikmetD)

Anonim halk şiiri örneği olup genellikle dört
dizeden oluşan, 7'li hece ölçüsüyle söylenen,
aaba şeklinde uyaklanan nazım şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

KoşmaA)
MâniB)
TürküC)
SemaîD)

Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık
hikâyelerinden biridir?

3.

HayriyeA)
Âşık GaripB)
KöroğluC)
LütfiyeD)

Ahmet Yesevî'nin "Hikmet"leriyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Batı Türkçesiyle yazılmıştır.A)
Hece ölçüsü ve yarım uyak kullanılmıştır.B)
Tasavvufun inceliklerini yansıtmıştır.C)
Didaktik bir eserdir.D)

XIV. yüzyıldan itibaren âşık edebiyatı
ürünlerinin toplandığı defterlere ne ad
verilir?

5.

MitosA)
DestanB)
CönkC)
ManzumeD)

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

6.

TüreyişA)
Oğuz KağanB)
ManasC)
GöçD)

Aşağıdakilerden hangisi orta oyunu
tiplemelerinden biridir?

7.

KülhanbeyiA)
Tuzsuz Deli BekirB)
KaragözC)
PişekârD)

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

8.

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

Şairin kaside içinde medhiye bölümünden
sonra uygun bir yerde aynı vezin ve kafiye ile
söylediği bölüme ne ad verilir?

9.

DuaA)
TegazzülB)
GirizgahC)
NesibD)

Tarihçi, şair ve dilcidir. Başarılı sözlük tercümeleri
vardır. Burhan-ı Kaatı adlı sözlük çalışmasının bir
bölümünü III. Selim'e sunmuştur.

Yukarıda sözü edilen kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Kaygusuz AbdalA)
Şehî BeyB)
Mütercim ÂsımC)
Ahmet Resmî EfendiD)

Eserlerinde ilahi aşkı, mutlak varlığı, tasavvufi
konuları işlemiştir. Amacı tasavvufu öğretmektir.
Önemli eserlerinden biri olan Dilgüşa, kolayca
okunup anlaşılabilmektedir.

Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Edip AhmetA)
MevlânaB)
Yunus EmreC)
Kaygusuz AbdalD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı
İmparatorluğu’nda Cihannuma, Fezleke,
Keşfu’z-zunün gibi önemli eserleriyle
tanınan, XVII. yüzyılın çok yönlü
yazarlarından ve düşünürlerinden biridir?

12.

Mütercim AsımA)
Süleyman ÇelebiB)
Evliya ÇelebiC)
Kâtip ÇelebiD)

İçinde destan, sav, sagu, koşuk örneklerinin
de bulunduğu ansiklopedik sözlük Divân-ı
Lûgati't Türk'ün yazarı kimdir?

13.

Kaşgarlı MahmutA)
Ahmet YesevîB)
Edip AhmetC)
Yusuf Has HacipD)

Divan edebiyatında, çeşitli devirlerde
yaşayan şairlerin kısaca hayat ve
eserlerinden söz eden kitaplara ne ad verilir?

14.

MüstezâtA)
HamseB)
TezkireC)
ŞathiyeD)

Suya gider al yazması başında
İsmi kadın kendi on beş yaşında
Dünyayı terk etti pek genç yaşında
Dayanmalı Hakk’ın emri böyledir.

Yukarıdaki dörtlük aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

15.

KoçaklamaA)
AğıtB)
TaşlamaC)
GüzellemeD)

Birçok eserinde çağının sosyal gelişmeleri
üzerinde durmuş, gazel nazım şekliyle
yazdığı şiirlerde aşk ve güzellik konusunu
işlemiştir. İskendernâme, Cemşidü Hurşid
mesnevileri ile Divân'ı bulunan XIV. yüzyıl
klâsik edebiyat şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Nef'îA)
NâbîB)
NecatiC)
AhmedîD)

W. Shakespeare’in kavuşamayan iki
sevgilinin aşk hikâyesini anlattığı tiyatro
eseri aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Kerem ile AslıA)
Romeo ve JulietB)
Madam BovaryC)
Kızıl ile KaraD)

Öğretmek amacıyla ele alınan edebî eserlere
ne ad verilir?

18.

DidaktikA)
SatirikB)
DramatikC)
PastoralD)

Aşağıdakilerden hangisi Eski Türk
Edebiyatında romanın yerini tutan uzun
kahramanlık hikâyelerinden biri değildir?

19.

SaltuknâmeA)
SefaretnâmeB)
BattalnâmeC)
MüslimnâmeD)

Kasidelerde şairin kendisini övdüğü bölüm
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

FahriyeA)
MedhiyeB)
NesîbC)
DuaD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 7 A
Deneme türünün öncüsü kabul edilen Fransız
yazar aşağıdakilerden hangisidir?

1.

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

Aile kurumunun barındırdığı gizli
uyumsuzluğu, erkeğin yalnızlığını şiirli bir
atmosfer içinde dile getiren sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Ahmet Muhip DıranasA)
Ahmet Hamdi TanpınarB)
Melih CevdetC)
Ahmet Kutsi TecerD)

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

3.

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

Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel
popüler halk tiyatrosunu çağdaş sanatsal
etkinlikleri besleyecek önemli kaynaklar
olarak değerlendiren şair aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Aziz Nesin A)
Ahmet Muhip DıranasB)
Ahmet Kutsi TecerC)
Necati CumalıD)

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

5.

Halit Fahri OzansoyA)
Ahmet Hamdi TanpınarB)
Yusuf Ziya OrtaçC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

Aşağıdakilerden hangisi makalenin
özelliklerinden biri değildir?

6.

Öne sürülen düşüncenin inandırıcı biçimde
geliştirilmiş olması ve kanıtlanması

A)

Söz oyunlarına başvurulmamasıB)
Konu bakımından sınırlı olmasıC)
Anlatımın yalın ve yoğun olmasıD)

Gezi edebiyatının ilk klasik örneğini veren
seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

7.

StendhalA)
Victor HugoB)
DostoyevskiC)
Marco PoloD)

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

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Mehmet Âkif ErsoyA)
Yahya Kemal BeyatlıB)
Faruk Nafiz ÇamlıbelC)
Mehmet Emin YurdakulD)

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

9.

FıkraA)
RöportajB)
DenemeC)
MakaleD)

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

10.

FıkraA)
GünceB)
DenemeC)
MakaleD)

1950’li yıllardan başlayarak kendi halinde
insanların günlük yaşantısını ve sorunlarını
yalın bir anlatımla sahneye getiren oyun
yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Aziz NesinA)
Ferhan ŞensoyB)
Haldun TanerC)
Nazım KurşunluD)
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A
"Akşam Musikîsi" adlı şiir aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

12.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Enis Behiç KoryürekB)
Halit Fahri OzansoyC)
Yusuf Ziya OrtaçD)

Aşağıdakilerden hangisi “Güldürücü Fıkra
Tipleri” arasında yer almaz?

13.

Çelebi MehmetA)
Bekri MustafaB)
İncili ÇavuşC)
Nasrettin HocaD)

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

14.

Orhan Kemal A)
Kemal TahirB)
Yaşar KemalC)
Tarık BuğraD)

Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı
yıllarında Türkiye'de yapılan milli eğitim ve
kültür alanındaki atılımlardan biri değildir?

15.

Türk ve İslam Ansiklopedilerinin yayımına
başlanması

A)

Gelenekçi edebiyatın getirdiği sınırlılıkların
devam etmesi

B)

Tercüme bürosunun kurulmasıC)
Köy enstitülerinin açılmasıD)

İlk gazetenin çıkarıldığı ülke aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

MısırA)
FransaB)
AlmanyaC)
CezayirD)

"Hatıralar" adlı anı kitabında Atatürk'ü
anlatan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Ruşen Eşref ÜnaydınA)
Ahmet İhsan TokgözB)
Halit Ziya UşaklıgilC)
Ahmet RasimD)

Ekonomik yapı ile etik yıkım arasındaki
organik bağı gözlemlemiş, durumun
bireylerin iç dünyasına olan etkisini
yakalamış olan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Orhan Veli A)
Melih CevdetB)
İlhan BerkC)
Oktay RifatD)

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarının
özelliklerinden biri değildir?

19.

Yalın bir dil kullanılmasıA)
Gezip görülen yerlerdeki bütün olayların
ayrıntılı anlatılması

B)

Güçlü bir gözleme dayanmasıC)
Anlatımda hikâye planına uygunluk
gözetilmesi

D)

“Frankfurt Seyahatnamesi” adlı gezi yazısı
aşağıdakilerden hangisine aittir?

20.

Yakup Kadri KaraosmanoğluA)
Ahmet HaşimB)
Halide Edip AdıvarC)
Cenap ŞehabettinD)
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MATEMATİK 1 A
 kümesinin

eleman sayısı kaçtır?

1.

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

ve

 kümeleri veriliyor. Buna

göre kümesi aşağıdakilerden

hangisidir?

2.

{1,2}A)
{1,3}B)
{1,2,a,e}C)
{1,2,3,c,e}D)

(2x1,5)=(7,112y) ise x+y kaçtır?3.

5A)
6B)
7C)
8D)

 ve  olduğuna göre,

kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır?

4.

12A)
16B)
18C)
24D)

Matematik ve İngilizce derslerinin en az
birinden başarılı olan 40 öğrencinin
bulunduğu bir sınıfta 18 öğrenci yalnızca
Matematik dersinden ve 10 öğrenci ise
yalnızca İngilizce dersinden başarılı ise her
iki dersten de başarılı olan öğrenci sayısı
kaçtır?

5.

14A)
12B)
10C)
8D)

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

6.

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

Öz alt kümelerinin (kendisi hariç alt
kümelerinin) sayısı 255 olan bir kümenin
eleman sayısı kaçtır?

7.

5A)
6B)
7C)
8D)

 ve olduğuna

göre, aşağıdakilerden hangisi 
kümesinin bir elemanı değildir?

8.

(1, b)A)
(4, a)B)
(a, c)C)
(a, 5)D)

Ali ile babasının bugünkü yaşları toplamı
40'dır. 5 yıl önce babasının yaşı, Ali’nin
yaşının 5 katı olduğuna göre babasının
şimdiki yaşı kaçtır?

9.

30A)
32B)
34C)
35D)

Aşağıdaki gerçek sayılardan hangisi 2 ile 3
arasındadır?

10.

5/4 A)

B)

C)

11/3 D)

|x5| ≤ 2 eşitsizliğini sağlayan tamsayılar
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

11.

{3,2,1,0,1,2,3}A)

{0,1,2,3,4,5,6,7}B)

{7,6,5,4,3,2,1,0,1,2,3}C)

{3,4,5,6,7}D)

 işleminin sonucu

kaçtır?

12.

2 A)

B)

C)

3 D)
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A
 denkleminin çözüm kümesi

aşağıdakilerden hangisidir?
13.

A)

B)

C)

D)

 ise ifadesinin değeri kaçtır?14.

5A)
25B)
125C)
625D)

Yukarıdaki denklem sisteminin çözüm
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

15.

A)

B)

C)
D)

Girdi
x

Çıktı
f(x)

1 4
0 1
1 2
2 5

Yukarıdaki tabloda girdi ve çıktıları verilen f
doğrusal fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)

f:R→R, f(x) =x2+5 olduğuna göre f(1) kaçtır?17.

4A)
5B)
6C)
7D)

fonksiyonu için kaçtır?

18.

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

f:R→R, f(x)=(a1)x+5 fonksiyonu sabit
fonksiyon olduğuna göre  a değeri kaçtır?

19.

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

 fonksiyonu

birim (özdeşlik) fonksiyon olduğuna göre a+b
değeri kaçtır?

20.

1A)
0B)
1C)
2D)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


