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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 A
"Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini
araştırmayınız." ayeti hangi hakla ilgilidir?

1.

SağlıkA)
EğitimB)
EkonomikC)
Özel yaşamın gizliliğiD)

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

2.

KalıtımA)
BeceriB)
BilgiC)
YetenekD)

Sıfırlı ondalık sistemi bulan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

HarezmiA)
Ömer HayyamB)
GazaliC)
İbni HeysemD)

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu”
ayetiyle hangi temel hakka değinilmiştir?

4.

İbadet hakkıA)
Yaşam hakkıB)
Eğitim hakkıC)
Özel yaşamın gizliliği hakkıD)

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

5.

Nizamiye MedresesiA)
Gök MedreseB)
Burûciye MedresesiC)
Çift Minareli MedreseD)

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

6.

RasathaneA)
KüttapB)
SuffaC)
Beytü'l hikmeD)

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

7.

YerleşmeA)
SeyahatB)
İnançC)
DüşünceD)

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

8.

VahiyA)
SuhufB)
KelâmC)
İcmaD)

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

9.

İbadetA)
Özel yaşamın gizliliğiB)
Seçme ve seçilmeC)
EkonomikD)

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

10.

AnkaraA)
BalıkesirB)
AmasyaC)
EdirneD)

Peygamberlere vahiyi bildiren melek
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

MikailA)
İsrafilB)
Kiramen katibinC)
CebrailD)

“Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın”
ayet’i hangi hakla ilgilidir?

12.

İbadet HakkıA)
Sağlık HakkıB)
Eğitim HakkıC)
Ekonomik HaklarD)

Fizikte izafiyet (rölativite) teorisini ilk kez
ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

İbn FirnasA)
İbn HavkalB)
El- KindiC)
El- FerganiD)

Modern astronominin kurucusu olarak kabul
edilen bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

BitrûciA)
İbn-i SinaB)
FârâbiC)
KindiD)
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A
"Usturlâb" nedir?15.

Yoğunluk ölçme aletiA)
Gökyüzünün izlendiği gözlem aracıB)
Basınç ölçme aracıC)
Su seviye ölçme aracıD)

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

16.

Yunus EmreA)
Hz. MuhammedB)
Mehmet Akif ErsoyC)
Mustafa Kemal AtatürkD)

Mülkiyet ve sendika kurma aşağıdaki
haklardan hangisinin alanına girer?

17.

Ekonomik haklarA)
Dilekçe hakkıB)
Seçme ve seçilme hakkıC)
Eğitim hakkıD)

Toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve
toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve
uyulması kanun gücüyle desteklenmiş olan
toplumsal kuralların bütününe ne ad verilir?

18.

LaiklikA)
HukukB)
AdetC)
ÖrfD)

Özgürlük kavramı kaç temel davranış içerir?19.

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

El-Kanun fit-Tıp adlı eser aşağıdaki bilim
insanlarından hangisine aittir?

20.

Ali KuşcuA)
Ömer HayyamB)
Ebu DavutC)
İbn-i SinaD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 A
I. Yevmü’l - Âhir
II. el - Âhire
III. Yevmü’d - Din
IV. Yevmü’l - Hesap 

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

1.

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

I. Kıyamet
II. Ölüm
III. Kur’an okuma
IV. Dua etme

Yukarıdakilerden hangileri dünya hayatı ve
ahiretle ilgili anahtar kavramlardır?

2.

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

O demde ki, perdeler kalkar perdeler iner
Azrail’e “hoş geldin” diyebilmekte hüner
Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse;
Her kapıda ağlayıp, o kapıda gülümse.

Ölüm duygusunun bahsedildiği bu dörtlüğün
yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Yunus Emre A)
Necip Fazıl KısakürekB)
Hz. MevlanaC)
Yusuf Has Hacip D)

Dünyanın sona ermesiyle başlayacak olan
sonsuz  hayata ne ad verilir?

4.

HikmetA)
FıkıhB)
AhiretC)
MizanD)

Dünya hayatı ve ahiretle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

İnsanın; Allah’a, topluma ve kendisine karşı
görev ve sorumlulukları vardır.

A)

Evrende; herşey amaçsız, boş ve
anlamsızdır.

B)

Her insan, dünyada kendisine belirlenmiş
olan süre kadar kalacaktır.

C)

İnsan; aklı ve iradesiyle, sorumlu bir varlık
olarak yaratılmıştır.

D)

Dinimizin hoş karşılamadığı, uygun
görmediği iş ve davranışlarda bulunan
bireylerin aynı hatayı bir daha yapmamaya
kendi iradesiyle karar vermesi ve yaptığı
hatalardan dolayı Allah’tan bağışlamayı
istemesine ne ad verilir?

6.

ZanA)
HurafeB)
TeskinC)
TövbeD)
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A
I. Samimiyet
II. Söz verme
III. Af dileme
IV. Pişmanlık
V. Günah

Yukarıdakilerden hangileri tövbeyle ilgili
anahtar kavramlardandır?

7.

Yalnız IA)
I, II ve IVB)
I, II, III ve IVC)
I, II, III, IV ve VD)

Aşağıdakilerden hangisi iyiliklerle ilgili bir
örnek değildir?

8.

Muhtaçlara yardımA)
Namaz, oruç gibi farz ibadetlerB)
HırsızlıkC)
Anne - babaya hürmet D)

Allah ve Resülü'nün emir ve yasaklarına
uygun olmayan, sahibinin günaha girmesine
sebep olan söz, fiil ve davranışlara ne ad
verilir?

9.

KötülükA)
İcazetB)
NevC)
HükümD)

Affetmeyi bilen toplumlarla  ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Mutluluk artar.A)
Huzur artar.B)
Bölünme ve kargaşa artar.C)
Birlik ve beraberlik artar.D)

"Muvatta" adlı hadis kaynağını kim
derlemiştir?

11.

DarimiA)
İmam MalikB)
Ahmet bin HanbelC)
TusiD)

Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte’de yer
almaz?

12.

Sünen-i NesâiA)
et - TezhibB)
Sünen-i İbni MaceC)
Sünen-i Ebu DavudD)

Tüm insanlığa örnek olarak gönderilmiş son
peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Hz. MuhammedA)
Hz. İsaB)
Hz. AdemC)
Hz. MusaD)

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

14.

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

15.

TefsirA)
YorumlayıcılıkB)
Hüküm koyuculukC)
DestekleyicilikD)

Bahaeddin Nakşibend kaç yılında
doğmuştur?

16.

1318A)
1452B)
1567C)
1879D)

Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın
eseridir?

17.

MesneviA)
Divan-ı HikmetB)
Ustam ve BenC)
Yedinci GünD)

Hoca Ahmet Yesevi hangi şehirde
doğmuştur?

18.

BuharaA)
GeylanB)
SayramC)
BelhD)

I. İkrar cemi
II. Dardan indirme cemi
III. Hızır cemi
IV. Düşkünlükten kaldırma cemi

Yukarıdakilerden hangileri belli zamanlarda
yapılan cemlerdendir?

19.

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

İslam’ın temel ilkelerine dayanarak nefsi
arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde
dini yaşayarak Allah’a ulaşma yoluna ne ad
verilir?

20.

GaybA)
TasavvufB)
AshapC)
CihanD)
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FELSEFE 2 A
Max Weber’e göre örgütlenmenin en akılcı
örneğini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

1.

Sivil toplum kuruluşlarıA)
BürokrasiB)
Siyasi partilerC)
Vakıf ve derneklerD)

Evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden,
hazzın yaşam içindeki tek gerçeklik ve        
en yüksek iyi olduğunu savunan görüşe ne
ad verilir?

2.

HazcılıkA)
VaroluşçulukB)
ÜtopyaC)
EpistemolojiD)

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

3.

BenthamA)
BaconB)
CampanellaC)
MillD)

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
temel sorularından biri değildir?

4.

Sivil toplumun anlamı nedir?A)
Devletin varlık nedeni, görevi nedir?B)
Siyasi bir partinin tüzüğü nasıl değiştirilir?C)
En iyi yönetim şekli hangisidir?D)

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

Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdakilerden
hangisi ahlaki yargıya bir örnektir?

5.

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

“Anarşizm” akımının kurucusu
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

ProudhonA)
StimerB)
BakuninC)
KropotkinD)

İdeal bir toplum düzeni tasarlayan ilk filozof
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

SpinozaA)
PlatonB)
KantC)
FarabiD)

Aşağıdakilerden hangisi bireyin temel
haklarından biri değildir?

8.

Dayanışma haklarıA)
Kişisel haklarB)
Toplumsal ve ekonomik haklarC)
Siyasal haklarD)

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

9.

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

A)

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

B)

Siyaset bilimi tarihsel, siyaset felsefesi
teoriktir.

C)

Siyaset felsefesi politikacıların işi olup,
siyaset bilimi filozofların işidir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin
temel sorularından biri değildir?

10.

İktidar kaynağını nereden alır?A)
İyi nedir?B)
Bütün insanların ortaklaşa
benimseyebilecekleri, ortak bir ahlak yasası
var mıdır?

C)

İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür
müdür?

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

11.

ÖzgürlükA)
DeğerB)
OyunC)
AşkD)

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin
özelliklerinden biri değildir?

12.

Kendine ait özellikleri olan bir insan
yaratısıdır.

A)

İçerik ve biçim birlikte bir anlam taşır.B)
Özgündür. C)
Doğayla uyumludur.D)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
konularından biri değildir?

13.

Tanrının varlığıA)
İyinin tanımıB)
Vahyin olanaklılığıC)
Ruhun ölümsüzlüğüD)

I. Sanatçı dışardan hammadde olarak izlenim    
     alır. 
II. Sanatçı bu hammaddeyi işler, dönüştürür, ve  
     bir sentez haline getirir.
III. Bu sentezi resim, müzik, sinema gibi sanat     
     dalları aracılığıyla bir anlatım biçimine             
     dönüştürür.

Bir sanat eserinin ortaya çıkmasını
yukarıdaki aşamalarla tarif eden Croce’a göre
sanat aşağıdakilerden hangisidir?

14.

İmgeA)
TaklitB)
YaratmaC)
OyunD)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
temel kavramlarından biri değildir?

15.

YüceA)
VahiyB)
KutsalC)
MeşruiyetD)

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

16.

Bu üç kavram, üç farklı dine aittir.A)
Üçü de Tanrı’nın varlığını kabul eder.B)
Üçü de Tanrı’nın varlığı meselesini teolojiye
bırakır.

C)

Üçü de Tanrı’nın varlığına dair farklı
yaklaşımlarda bulunur.

D)

Din ile felsefeyi birbirinden ayırarak
inceleyen ilk düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

HuxleyA)
OrwelB)
KantC)
SartreD)

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların
özelliklerinden biri değildir?

18.

Kültürel özelliklerden etkilenmesiA)
Zaman içinde değişikliğe uğrayabilmesiB)
Sübjektif olmasıC)
Evrensel olmasıD)

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

19.

ErdemA)
SanatB)
FenomenC)
EtikD)

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
kapsamındadır?

20.

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

C)

Üç büyük din arasındaki farkları ortaya
çıkarmak

D)
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COĞRAFYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi Ege Denizi'ne
dökülen akarsulardan biri değildir?

1.

GedizA)
BüyükmenderesB)
BakırçayC)
ÇoruhD)

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının
Türkiye’de yol açtığı sorunlardan biri
değildir?

2.

İşgücü maliyetlerinin düşmesiA)
Konut sıkıntısının artmasıB)
Hizmetlerin aksamasıC)
Bağımlı nüfusun artmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun
ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal
faktörlerden biri değildir?

3.

Kara ve denizlerin dağılışıA)
Jeolojik yapıB)
Toprak çeşitliliğiC)
İç ve dış göçlerD)

Aşağıdakilerden hangisi alüvyal toprakların
yaygın olduğu bölgelerden biri değildir?

4.

Vadi tabanlarıA)
Eski göl tabanlarıB)
Dağların doruklarıC)
Delta ovalarıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de görülen
geniş yapraklı ağaçlardan biri değildir?

5.

KızılağaçA)
ServiB)
GürgenC)
KayınD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun
yapısal özelliklerini yansıtan kriterlerden biri
değildir?

6.

Nüfusun konuşulan dillere göre dağılımıA)
Nüfusun cinsiyete göre dağılımıB)
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımıC)
Nüfusun eğitim durumuna göre dağılımıD)

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında
yer alan limanlardan biri değildir?

7.

SamsunA)
TrabzonB)
AntalyaC)
ZonguldakD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki göçü
engellemek için alınabilecek önlemlerden biri
değildir?

8.

Modern tarım yöntemlerini yaygınlaştırmakA)
Tarıma dayalı sanayi kollarını şehirlere
taşınmak

B)

Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmekC)
Kırsal alanda sosyal hizmetleri artırmakD)

Aşağıdakilerden hangisi kent ve kır
yerleşimlerini birbirinden ayırmak için
kullanılan ölçütlerden biri değildir?

9.

Geçim kaynaklarıA)
İdari yapıB)
Ulaşım olanaklarıC)
Nüfus sayısıD)

Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı nüfus
sayımı hangi yıl yapılmıştır?

10.

1924A)
1925B)
1927C)
1935D)
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A
Nüfuslarına göre şehirler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Nüfusu 25.000 – 100.000 arasında olan
kentlere orta büyüklükte kent denir.

A)

Nüfusu 750.000’den fazla olan kentlere
metropol kent denir.

B)

Nüfusu 10.000 – 25.000 arasında olan
kentlere küçük kent denir.

C)

Nüfusu 100.000 – 500.000 arasında olan
kentlere büyük kent denir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki sanayi
şehirlerinden biri değildir?

12.

BursaA)
İstanbulB)
İzmitC)
MuşD)

Dünyanın en eski ulaşım sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Demir yoluA)
Kara yoluB)
Deniz yoluC)
Hava yoluD)

Türkiye’de çığ olaylarının en çok yaşandığı
bölge aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Doğu Anadolu BölgesiA)
İç Batı Anadolu BölgesiB)
Marmara BölgesiC)
Güneydoğu Anadolu BölgesiD)

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin
yapılmasının nedenlerinden biri değildir?

15.

Avrupalıların daha ucuz ticaret yolları
bulmaya çalışması

A)

Pusulanın icat edilmesiB)
Gemicilik tekniğinin gelişmesiC)
Baharat ve İpek Yolu’nun önemini
kaybetmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de en fazla
görülen meteorolojik tehlikelerden biri
değildir?

16.

Don olaylarıA)
Şiddetli yağışlarB)
DepremlerC)
Sel ve taşkınlarD)

Dünyayı dolaşan ilk denizci aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Christoph ColombA)
Ferdinand MacellanB)
Barthelemy DiazC)
Vasco de GamaD)

Fransız–ABD işbirliğiyle yapılıp, 1914’te
hizmete açılan deniz yolu aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

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

Aşağıdakilerden hangisi kütle hareketlerini
önlemek ya da azaltmak için alınması
gereken önlemlerden biri değildir?

19.

Çok eğimli alanların yerleşime açılmasıA)
Yamacın doğal dengesinin bozulmamasıB)
Bitki örtüsünün tahrip edilmemesiC)
Boş alanların ağaçlandırılmasıD)

Toprağın akarsu, sel suları ve rüzgar gibi dış
kuvvetler tarafından aşındırılarak taşınmasına
ne ad verilir?

20.

HeyelanA)
DepremB)
Torak kaymasıC)
ErozyonD)
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COĞRAFYA 6 A
Çöplerden elektrik enerjisi üretme yöntemi
aşağıdaki enerji türlerinden hangisinin
kapsamına girer?

1.

Hidrojen enerjisiA)
Jeotermal enerjiB)
Dalga enerjisiC)
Biyokütle enerjisiD)

Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

2.

Kültür sabittir ve değişmez.A)
Bir kültürün doğduğu yere kültür ocağı denir.B)
Her nesil miras olarak aldığı kültürü değiştirir
ve geliştirir.

C)

Kültür dinamiktir.D)

Aşağıdakilerden hangisi hidroelektrik
santrallerinin sebep olduğu çevresel
sorunlardan biri değildir?

3.

Tarım arazilerinde tuzlanma ve
çoraklaşmaya neden olması

A)

Ekolojik sistemi bozmasıB)
Atmosfere aşırı karbondioksit salınımı
yapması

C)

Doğal, tarihi ve kültürel alanları sular altında
bırakması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Yedi
Harikasından biri değildir?

4.

İskenderiye FeneriA)
Efes Antik TiyatrosuB)
Babil’in Asma BahçeleriC)
Artemis TapınağıD)

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de sel ve
taşkınların meydana geldiği nehirlerden biri
değildir?

5.

NilA)
ObiB)
MississippiC)
AmazonD)

Katı atıklar sorununun giderilmesinde doğa
ile en barışık yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Yakarak yok etmekA)
Dağlık alanlara depolamakB)
Toprağa gömmekC)
Geri dönüşümD)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin
temeli olan Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğunun kurucu ülkelerinden biri
değildir?

7.

AlmanyaA)
İngiltereB)
LüksemburgC)
FransaD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların
kullanımında etkili olan faktörlerden biri
değildir?

8.

İnsan ihtiyaçlarıA)
Yeryüzü şekilleriB)
Kullanılan yöntem ve teknolojilerC)
Doğal kaynağın potansiyeliD)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının
çalışmalarına öncülük eden ve ilk toplantısını
düzenleyen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

9.

RusyaA)
AlmanyaB)
TürkiyeC)
FransaD)

Aşağıdakilerden hangisi arazi
planlamalarında doğru sonuca ulaşmak için
göz önünde bulundurulması gereken
unsurlardan biri değildir?

10.

Hedef tespit edilmelidir.A)
Bölge halkının gereksinimleri
düşünülmelidir.

B)

İklim yapısı göz ardı edilmelidir.C)
Arazi yetenek sınıflandırması ile ilgili etütler
yapılmalıdır.

D)

Türkiye’nin 1952 yılında üye olduğu ve
yapılan anlaşma çerçevesinde Kore’ye asker
gönderdiği örgüt aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

NATOA)
OECDB)
AETC)
BMD)

Türk kültürü tarih boyunca aşağıdaki
kültürlerin hangisinden etkilenmemiştir?

12.

Çin kültürüA)
Yunan kültürüB)
Hint kültürüC)
İngiliz kültürüD)
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A
Selimiye Camisi aşağıdaki şehirlerden
hangisinde bulunmaktadır?

13.

EdirneA)
İstanbulB)
BursaC)
TekirdağD)

2000-2010 yılları temel alındığında, ormanlık
alanlarda en fazla artışın görüldüğü kıta
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

AfrikaA)
AsyaB)
OkyanusyaC)
Güney AmerikaD)

Japonya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

15.

Çok sayıda volkan bulunur.A)
Çok sayıda depremlerin yaşandığı bir
ülkedir.

B)

Toplam arazisinin %70’i dağlarla kaplıdır.C)
Arazi yapısı geniş düzlüklerden
oluşmaktadır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği
sorununa neden olan faaliyetlerden biri
değildir?

16.

KentleşmeA)
Nüfus artışıB)
SanayileşmeC)
Aşırı ağaç dikimiD)

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

17.

Sosyal kültürel etkilerA)
Çevresel ve ekolojik etkileriB)
Politik etkilerC)
Ekonomik etkilerD)

Rusya’da 1986 yılında meydana gelen nükleer
kaza aşağıdaki isimlerden hangisi ile anılır?

18.

MoskovaA)
ÇernobilB)
Thre Mile IslandC)
FukuşimaD)

Aşağıdakilerden hangisi OPEC’in kurucu
üyelerinden biri değildir?

19.

ABDA)
VenezuelaB)
KuveytC)
Suudi ArabistanD)

Nükleer enerjiden elektrik üretme işlemi ilk
olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde
gerçekleştirilmiştir?

20.

AlmanyaA)
FransaB)
ABDC)
İngiltereD)
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MATEMATİK 5 A

Genel terimi olan aritmetik

dizinin ortak farkı kaçtır?

1.

A)

B)

C)

D)

 dizisinin kaçıncı terimi 3’e

eşittir?

2.

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

Yıllık 12.000 TL ile işe giren bir çalışanın
ücreti her yıl % 5 artmıştır. Buna göre bu
çalışanın  5. yıldaki ücreti kaç TL’dir?

3.

A)

B)

C)

D)

Bir geometrik dizide birinci terim 4 ve ortak

çarpan ise dizinin 10. terimi kaçtır?

4.

A)

B)

C)

D)

 dizisinin ilk 4 teriminin toplamı

kaçtır?

5.

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

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

6.

A)

B)

C)

D)

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

7.

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

Elif kalemlerini üçer üçer saydığında 2 kalem,
dörder dörder saydığında 3 kalem ve beşer
beşer saydığında 4 kalem artıyor. Bu
durumda Elif’in en az kaç kalemi vardır?

8.

119A)
59B)
23C)
19D)

34A2579 yedi basamaklı sayısının 11 ile
kalansız bölünebilmesi için A kaç olmalıdır?

9.

3A)
6B)
7C)
9D)

4A84B beş basamaklı sayısı 18 ile kalansız
bölünebildiğine göre A + B toplamı en fazla
kaç olur?

10.

6A)
7B)
9C)
11D)
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A
48 kg nohut, 64 kg mercimek ve 72 kg fasulye
birbirine karıştırılmadan eşit büyüklükte
torbalara doldurulacaktır. Buna göre, en az
kaç torba gerekir?

11.

23A)
25B)
27C)
30D)

Aynı duraktan hareket eden iki otobüsten birincisi
35 dakikada, ikincisi ise 45 dakikada bir sefer
yapıp aynı durağa geri dönüyor. 

Aynı anda hareket eden bu otobüsler ilk
seferlerinden en az kaç dakika sonra
duraktan tekrar birlikte hareket ederler?

12.

275A)
290B)
300C)
315D)

Bir hemşire 4 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk
nöbetini Pazartesi günü tuttuğuna göre 5.
nöbetini hangi gün tutar?

13.

PerşembeA)
ÇarşambaB)
SalıC)
CumaD)

Bir belediyenin abonelerinden kullandıkları su
miktarına göre aldığı ücreti veren tarife aşağıda
verilmiştir.
• İlk 5 m3 su için sabit 10 TL,
• 5 m3’ ten sonraki her bir m3 su için 2,5 TL
ücret almaktadır.

Buna göre, 25 TL fatura ödeyen bir abone kaç
m3 su kullanmıştır?

14.

11A)
12B)
13C)
14D)

100 metre uzunluğunda bir tel 3, 4, 6, 7
sayıları ile doğru orantılı olacak biçimde dört
parçaya ayrılırsa en küçük parça kaç metre
olur?

15.

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

Bir miktar para yıllık %20 basit faizle kaç ay

sonra kendisinin i kadar faiz getirir?

16.

24A)
18B)
12C)
6D)

Maliyeti 150 TL olan bir ceket, sezonda %30
kârla satılıyor. Aynı ceket sezon sonunda ise
satış fiyatı üzerinden %20 indirimle
satıldığına göre ceketin sezon sonu satış
fiyatı kaç TL dir?

17.

148A)
156B)
164C)
172D)

 olduğuna göre x.y değeri

kaçtır?

18.

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

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

19.

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

450 gram su ve 150 gram şeker karıştırılarak
homojen bir karışım elde ediliyor. Buna göre
bu karışımın 10 gramında kaç gram şeker
bulunur?

20.

3/5A)
3/4B)
3/2C)
5/2D)
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SOSYOLOJİ 2 A
Manevi kültür öğeleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

İnsanların birbirleriyle kurduğu ilişkiler
sonucu yarattığı yazılı ve yazısız kurallardır. 

A)

İnsan emeğinin toplumsal gelişme süreci
içinde yarattığı araç ve gereçlerdir.

B)

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

C)

Dil, sanat vb. değerler manevi kültür
öğelerindendir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi ailenin bütün
toplumlarda temel bir kurum olmasının
nedenlerinden biri değildir?

2.

Evrensel bir özelliğe sahip olmasıA)
Kültürel değişmenin temel belirleyicisi
olması

B)

Neslin devamını sürdürmek gibi bir işleve
sahip olması

C)

Temel bağının sevgi olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi demokratik
yönetimin ölçütlerinden biri değildir?

3.

Adalet A)
Eğitim B)
Eşitlik C)
Özgürlük D)

Aşağıdakilerden hangisi kültürün
özelliklerinden biri değildir?

4.

Göreli bir sürekliliğe sahip olmasıA)
Toplumsal olmasıB)
Tarihsel olmasıC)
Sadece öğrenilebilir olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonominin temel
unsurlarından biri değildir?

5.

Yönetim  A)
Üretim B)
TüketimC)
Bölüşüm D)

Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel
işlevlerinden biri değildir?

6.

Kalkınma A)
Toplumsallaştırma B)
PsikolojikC)
EkonomikD)

“Türkiye Cumhuriyetinin Dini İslam’dır”
ifadesi Anayasadan hangi yılda çıkartılmıştır?

7.

1925A)
1926B)
1928C)
1934D)

İktidarın tek bir kişinin elinde olduğu
yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

8.

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

Bir kültürün dışardan devamlı ve yoğun
olarak kültürel öğeleri alması ve bu öğeleri
kendi içinde yoğurup biçimlendirememesi
sonucu kültürel bütünlüğün bozulmasına ne
ad verilir?

9.

Kültürel yozlaşma A)
Kültürel değişimB)
KültürleşmeC)
Kültürel asimilasyon D)

Bireyin doğumdan ölüme kadar toplumun
istek ve beklentilerine uyacak şekilde
etkilenmesi ve değiştirilmesine ne ad verilir?

10.

KültürlemeA)
KültürlenmeB)
Kültürel yayılmaC)
Kültürel değişmeD)
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A
Ruha tapma anlamına gelen din
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Animizm A)
Natürizm B)
Fetişizm C)
Monoteizm D)

Siyasal otoriteyi en üst düzeyde ve etkin
biçimde elinde tutup kullanan güç
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Siyasi partilerA)
Devlet B)
Sivil toplum kuruluşlarıC)
Meclis D)

Kültür konusunda “hars ve medeniyet”
ayrımı yapan Türk sosyolog aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Doğu ErgilA)
Birsen GökçeB)
Selman ErdenC)
Ziya GökalpD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
kurumların temel özelliklerinden biri
değildir?

14.

Kurumlar arasındaki değişmenin zincirleme
olarak gerçekleşmesi

A)

Toplumsal kurumların değerlerin, normların
ömründen daha kısa devam etmesi

B)

Her toplumsal kurum, zorunlu olarak
birtakım gereksinimleri gidermesi

C)

Toplumsal kurumlar, hem kendi içlerinde
hem de diğer kurumlarla organik ve göreli bir
bütünlüğe sahip olması 

D)

Türk toplumunda evlenme ve boşanma ile
ilgili hükümlerin belirlendiği kanun
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Borçlar KanunuA)
Ceza KanunuB)
Medeni KanunC)
İç Hizmeteler KanunuD)

Aşağıdakilerden hangisi Kapitalist Ekonomik
Sistemin temel özelliklerinden biridir?

16.

Malların fiyatının ekonomik planlama ve
maliyete göre belirlenmesi

A)

Üretim araçlarının mülkiyetinin devletin
elinde olması

B)

Hangi malların ne miktarda üretileceğinin
kâra göre belirlenmesi

C)

Üretimde temel amacın halkın ihtiyacını
karşılaması

D)

I. Matrilokal
II. Patrilokal
III. Neolokal

Yukarıdakilerden hangileri oturulan yere
göre evlilik türlerindendir?

17.

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

Bir erkeğin aynı anda birden fazla kadınla
evlenmesine ne ad verilir?

18.

Egzogami A)
PolijiniB)
MonogamiC)
PoliandriD)

Ulusal para değerinin altın ve döviz
karşısında devlet eliyle yükseltilmesine ne ad
verilir? 

19.

Deflasyon A)
Enflasyon B)
RevalüasyonC)
Devalüasyon D)

Türkiye’de 1923 - 1929 yılları arasında
benimsenen ekonomi politikası
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Karma A)
Sosyalist B)
KapitalistC)
Serbest piyasaD)
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DİL VE ANLATIM 1 A
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi oluşturan
ögelerden biri değildir?

1.

İletiA)
AlıcıB)
BağlamC)
OrtamD)

Dildeki sözcükleri köken bakımından
incelyen bilim dalına ne ad verilir?

2.

FonetikA)
EtimolojiB)
SemantikC)
SentaksD)

Bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya
koyduğu tüm eserlere ne ad verilir?

3.

KültürA)
Dil B)
İnançC)
Din D)

“Türk” adının kullanıldığı ve ilk Türkçe
belgelerin ortaya konulduğu çağ
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Orta Türkçe ÇağıA)
Yeni TürkçeB)
Altay ÇağıC)
Eski Türkçe ÇağıD)

Dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

5.

İnsanlar dil aracılığıyla duygu, düşünce ve
isteklerini karşılarındakine aktarırlar.

A)

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

B)

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

D)

Türkçe köken bakımından hangi dil ailesinin
hangi koluna bağlıdır?

6.

Ural – Altay Dil Ailesi Ural KoluA)
Hint – Avrupa Dil Ailesi Asya KoluB)
Ural – Altay Dil Ailesi Altay KoluC)
Hint – Avrupa Dil Ailesi Avrupa KoluD)

Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin
bölümlerinden biridir?

7.

PedagojiA)
MorfolojiB)
FarmakolojiC)
SosyolojiD)

Aşağıdakilerden hangisi eklemeli (bitişken) 
dillerden biridir?

8.

AlmancaA)
FransızcaB)
HintçeC)
TürkçeD)

Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dil
ailesi içinde yer almaz?

9.

İspanyolcaA)
MoğolcaB)
MançucaC)
FinceD)

"Kutatgu Bilig" adlı eserin yazarı kimdir?10.

Ali Şir NevaiA)
Yusuf Has HacipB)
Edip AhmetC)
Yunus EmreD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü
uyumuna aykırıdır?

11.

YurttaşA)
VatandaşB)
YoldaşC)
DindaşD)
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A
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
ünlem işareti gelmez?

12.

Eyvah, kahve taştı ()A)
Hey, buraya bak ()B)
Bu güzel kız da kim () C)
Sevgili arkadaşlar ()D)

Nefes borusundan gelen havanın ağız
boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese
dönüşmesine ne ad verilir?

13.

TonlamaA)
BoğumlanmaB)
TelaffuzC)
VurguD)

“a” harfiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

14.

Yuvarlak bir ünlüdür.A)
Kalın bir ünlüdür.B)
Düz bir ünlüdür.C)
Geniş bir ünlüdür.D)

Ünlülerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Ünlüler söyleniş sırasında dilin, çenenin ve
dudakların aldığı biçime göre sınıflandırılır.

A)

Dilin durumuna göre ünlüler kalın ve ince
olmak üzere ikiye ayrılır.

B)

Ünlüler söyleniş sırasında dişlerin,
yanakların ve damağın aldığı biçime göre
sınıflandırılır.

C)

Alt çenenin durumuna göre ünlüler geniş ve
dar olmak üzere ikiye ayrılır.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü
düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

16.

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

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

17.

KarayoluA)
OkulB)
EskişehirC)
HavaalanıD)

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

18.

Annem kardeşime masal okuyor.A)
Leyla hanım sizi sordu.B)
27 Kasım Cuma günü evlilik yıl dönümümüz.C)
Doktor Selim burada mı?D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü
birleşmesi vardır?

19.

kahvaltıA)
elbisesiB)
söğüdeC)
başlıyorD)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz
yoktur?

20.

sepetA)
kiracıB)
oyuncuC)
şerbetD)
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DİL VE ANLATIM 3 A
“En az halkın desteğini alan parti mi
iktidarda?” cümlesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

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

Tartışmacı anlatım ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Karmaşık ve anlaşılması güç cümleler
kullanılmaz.

A)

Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda
kullanılır.

B)

Yeteneğe, bilgi ve deneyime göre yöntem
belirlenir.

C)

Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer
verilir.

D)

Ağlamak, sanılanın aksine çaresizlik, zayıflık,
güçsüzlük demek değildir bence. Gariptir belki…
Ama ben ne zaman ağlayan birini görsem, içim
gerçekten acısa dahi bir miktar da sevinirim.
Çünkü üzülmeyi becerebilen bir kişi, sevmeyi de
bir o kadar iyi becerebilir. Çünkü, ağlayabilen bir
insan gülmenin o mükemmel kıymetini belki de
daha iyi anlayabilir. Bilirim ki, ağlayan bir kişinin
kalbi henüz nasır tutmamıştır. Yüreği
katılaşmamış, duyguları bitmemiştir. Hani derler
ya, “Kalp ağlamazsa göz yaşı da akmaz…” İşte
böyle birşey... Sevindiğinizde, mutluluktan
uçacak olduğunuzda nasıl kahkahalar atarsınız
ya! Üzüldüğünüzde de dökülen gözyaşları bir o
kadar değerlidir. Sinirli ve kibirli olduğumuzda,
öfke ve intikam duygusu dolacağımıza, kalbimizi
nasırlaştıracağımıza, gözlerimizle ağlama olgusu
yerine getirmek belki de en iyisidir. Belki hakikati
değiştirmez, ama… Kalbinizin doğru ateşi
bularak yumuşamasına vesile olur.

Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Ağlamak doğru yolu bulmaktır.A)
Ağlayan insan zayıf insandır.B)
Ağlamak da gülmek de faydalıdır.C)
Ağlamak doğal ve insani bir tepkidir.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir
anlatım söz konusudur?

4.

Tanpınar’ın her yazısı gibi, bu yazısı da
şüphesiz önemlidir.

A)

Dergideki çeviriler arasında Maupassant ve
A. Çehov’un hikâyeleri de vardır.

B)

Kitabın birinci bölümünde “Dil Nedir?”
başlığı yer almaktadır.

C)

Garip Hikâyeler Kitabı Halime Toros’un
üçüncü öykü kitabıdır.

D)

“Kahve ağacı, çiçekleri beyaz ve hoş kokulu,
kirazı andıran kırmızı meyvesinin içinde iki
çekirdek bulunan, dikildikten yaklaşık 3 yıl sonra
meyve vermeye başlayan ve 30-40 yıl boyunca
aralıksız meyve veren bir ağaç türüdür. Doğal
haline bırakıldığında 8-10 metreye kadar uzayan
ağaç, meyvelerin kolay toplanabilmesi için sürekli
budanarak 4-5 metre uzunluğunda bir çalı
boyutunda tutulur. Kahvenin kışın dökülmeyen
koyu, parlak ve sivri uçlu yaprakları vardır.
Soğukta ağaç ölür, ayrıca ani ısı değişiklikleri de
ağaca zarar verir.”

Yukarıdaki parçada  aşağıdaki anlatım
türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

5.

Düşsel anlatımA)
Öyküleyici anlatımB)
Öğretici anlatımC)
Emredici anlatımD)

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

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

6.

Tartışma A)
Açıklama B)
BetimlemeC)
Öyküleme D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi okuma ya da
dinleme sırasında not alırken dikkat edilmesi
gerekenlerden biridir?

7.

Paragraftaki düşüncelerin olduğu gibi
aktarılması

A)

Anlamı bilinmeyen sözcüklerin üzerinde
durulmaması

B)

Anahtar sözcüklerin daha sonra belirlenmesiC)
Aktarılan düşüncelerin sınıflandırılmasıD)

"Yarım saat erkene kurulsun saatin.
Kedi gibi gerin, ohh ne güzel yine uyandım diye
sevin..
Pencereni aç, yağmur da olsa fırtına da olsa
Nefes al derin derin...
Yüzüne su çarpma, adamakıllı yıka yüzünü serin
serin...
Geceden hazır olsun, yarın ne giyeceğin.
Ona harcayacağın vakitte bir dilim ekmek kızart,
Çek kızarmış ekmek kokusunu içine
Bak güzelim kahvaltının keyfine.
Ayakkabıların boyalı olsun, kokun mis,
Önce sana güzel gelsin aynadaki siluetin...
Çık evinden neşeyle, karşına ilk çıkana gülümse,
Aydınlık bir gün dile."

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

MutlulukA)
Yaşama sevinciB)
ZamanC)
BarışD)

“Bu sefer şeytanın ayağını kıracağız.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Deyimin yapısının bozuk olması A)
Atasözünün yapısının bozuk olmasıB)
Sözcüğün yanlış yerde kullanımıC)
Gereksiz sözcük kullanımıD)

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

10.

O kadar kalabalık ki iğne atsan yere
düşmez.

A)

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

B)

Gönderdiğimiz paketi üç gün içinde teslim
etmişler.

C)

Üniversitede işe başlayalı hemen hemen
tam onbeş yıl oldu.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma
vardır?

11.

Balzac romanlarında Fransız insanını
anlatır.

A)

Öyküyü romanda ayırmak gerekir.B)
Çocuk hastaydı ve ateşler içinde yanıyordu.C)
Bana göre Hacivat sağduyu, bilgi ve
düşüncedir.

D)

“Burada mavi deniz, mavi gök birbiriyle
kucaklaşırdı. Bazen nazlıca, bazen de suları yok
denecek kadar azalan bir derenin aktığı yol, o
dantel görünüşlü tarihi köşke, bayram yerine,
ıhlamur, erguvan, çitlembik, keçiboynuzu, çınar
gibi daha birçok görkemli ağaca ulaşırdı. Yolu
çevreleyen girdili çıktılı sokaklar, küçük iki katlı
evleri bahçeleriyle birlikte koruyordu. Bostanları,
arsaları, tahta perdeleri, çeşmeleriyle insana
ferahlık veriyordu burası.”

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

12.

BetimlemeA)
Açıklama B)
Tartışma C)
Öyküleme D)

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel
ögelerinden biri değildir?

13.

BağlamA)
İzleyiciB)
İletiC)
AlıcıD)

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olabilir?

14.

Bu aşırı tepkiler her gençte olduğu gibi
benim oğlumda da vardı.

A)

Böyle bir tutum, sorunun daha da çıkmaza
girmesine neden oluyordu.

B)

İnsan hayatını etkileyen en önemli
etkenlerden biri güven duygusudur.

C)

İşte bu nedenle eski arkadaşlarımla bütün
bağımı koparmak istiyordum.

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

Yukarıdaki parçada  aşağıdaki anlatım
türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

15.

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

İletinin dille ilgili bilgiler vermek, dili açıklamak
üzere düzenlenmesidir. Bilimsel metinlerde ve
öğretme amaçlı konuşmalarda karşımıza çıkan
“yani, demek istiyorum ki, bir başka deyişle..” gibi
sözcüklerde kendini gösteren bu işleve günlük
yaşamda da rastlanır. 

Yukarıda özellikleri verilen dil işlevi
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Dil ötesi işlevA)
Şiirsel işleviB)
Heyecana bağlı işleviC)
Göndergesel işlevD)

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

Yukarıdaki parçada  aşağıdaki anlatım
türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

17.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci kişi
anlatımı söz konusudur?

18.

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

A)

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

B)

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

C)

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

D)

Sistemde bir tür şifreleme söz konusuysa ve
konuşan iki kişinin birbirini anladığı
seslerden oluşan ve belli kuralları olan her
doğal dile ne ad verilir?

19.

Geri bildirimA)
Kaynak B)
KodC)
MesajD)

Mizahi anlatım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

20.

Gerçekten sapma olabilir.A)
İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü
kabul ettirme amaç edinilir.

B)

Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.C)
Roman, hikaye, tiyatro, şiir, deneme gibi
türlerde kullanılır.

D)
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TÜRK EDEBİYATI 1 A
“Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanının
yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Reşat Nuri GüntekinA)
Yaşar KemalB)
Necati CumalıC)
Peyami SafaD)

Yazılan edebi eserin ana düşüncesi ya da ana
duygusuna ne ad verilir?

2.

TemaA)
BaşlıkB)
AmaçC)
SonuçD)

“Merdiven” şiirinin şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Ahmet HaşimB)
Cahit Sıtkı TarancıC)
Bedri Rahmi EyüpoğluD)

Aşağıdakilerin hangisinde kulağa hitap eden
(fonetik) sanat dalları birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

4.

Heykel-ResimA)
Resim-MüzikB)
Fotoğraf-MüzikC)
Edebiyat-ŞiirD)

“Boş Beşik” adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

5.

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

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın ilgili
olduğu bilim dallarından biridir?

6.

MetalürjiA)
BiyolojiB)
JeolojiC)
SosyolojiD)

Klasik edebiyatta nesir yazıcılarına ne ad
verilir?

7.

MüellifA)
MünşiB)
ŞairC)
OzanD)

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Fakih’in
eserlerinden biridir?

8.

ÇarhnameA)
DivanB)
Yusuf ile ZüleyhaC)
Leyla ile MecnûnD)

“İlahi Komedya” adlı eser aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

9.

Heinrich BöllA)
James JoyesB)
Dante AlighieriC)
Tomas ManuD)

Aşağıdakilerden hangisi Dini Tasavvuf halk
edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

10.

HikmetA)
DemeB)
NefesC)
VarsağıD)

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

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki uyaklardan
hangisi kullanılmıştır?

11.

Sarma uyakA)
Çapraz uyakB)
Düz uyakC)
Tunç uyakD)
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A
“Yüce dağ başında siyah tül vardır”
dizesinde aşağıdaki edebi sanatlardan
hangisi vardır?

12.

TevriyeA)
Kapalı istiareB)
KinayeC)
Açık istiareD)

Aşağıdakilerden hangisi Kaşgarlı Mahmut’un
eseridir?

13.

Kutadgu BiligA)
Divanû Lûgati-t TürkB)
Atabetü’l HakayıkC)
Divan-ı HikmetD)

Ey dost senin yoluna
Canım vereyim Mevlâ
Aşkını komayayım
Oda gireyim Mevlâ

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözlerde
aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi
yapılmıştır?

14.

TenasüpA)
TezatB)
TelmihC)
TevriyeD)

“Otuz Beş Yaş” şiirinin şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Cahit Sıtkı TarancıA)
Ahmet HaşimB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Bedri Rahmi EyüpoğluD)

“Ekmek ve Yıldızlar” adlı şiir aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

16.

Fazıl Hüsnü DağlarcaA)
Behçet NecatigilB)
Oktay RifatC)
Ahmet Muhip DıranasD)

Abdülhak Hamit’in eserleri ve Faruk Nafiz
Çamlıbel’in “Canavar” adlı tiyatro oyunu
aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
örnektir?

17.

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

Halk şiirinde ahengi sağlamak amacıyla
sözcüklerin gruplandığı yerlere ne ad verilir?

18.

HeceA)
DurakB)
AraC)
NefesD)

Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam
Götürseler asmaya

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler
aşağıdaki uyak türlerinden hangisine
örnektir?

19.

TunçA)
DüzB)
CinaslıC)
ZenginD)

Bülbül ne yatarsın bahar erişti
Ulu sular bulandığı zamandır
Kat kat oldu, gül yaprağa karıştı
Gene bülbül kul olduğu zamandır

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden
hangisine örnektir?

20.

AğıtA)
KoşmaB)
KoçaklamaC)
TaşlamaD)
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TÜRK EDEBİYATI 2 A
“Vesiletü’n-Necat” adlı mesnevi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

1.

Şeyyad HamzaA)
Süleyman ÇelebiB)
FuzuliC)
MevlanaD)

Aşağıdakilerden hangisi yapma destandır?2.

ErgenekonA)
ŞehnameB)
Kurtarılmış KudüsC)
İlyada ve OdysseiaD)

Aşağıdakilerden hangisi tamamen nazım
şeklinde yazılır ve bestelenir?

3.

BaleA)
Komedi müzikalB)
TrajediC)
OperaD)

Baccacio’nun “Dekameron” (On Günlük) adlı
eserinin en önemli özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Biyografi türünün ilk  örneği olmasıA)
Roman türünün ilk örneği olmasıB)
Öykü türünün ilk örneği olmasıC)
Günlük türünün ilk örneği olmasıD)

İnsanların başlarından geçen veya geçme
olasılığı bulunan olayları anlatan kısa yazılara
ne ad verilir?

5.

ÖyküA)
RomanB)
MasalC)
TiyatroD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında
yer alan belli başlı orta-oyunlardan biri
değildir?

6.

Kanlı NigarA)
Hürrem SultanB)
HamamC)
Berber OyunuD)

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

7.

Olaylar bize anlatılmıyor da kişinin gözünün
önünde oluyormuş izlenimi verilir.

A)

Kişilerin duygu ve düşünceleri eylemlerinden
çıkartılır.

B)

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

C)

Olaylar öznel bir tarzda aktarılır.D)

“Opera” aşağıdaki ülkelerin hangisinde
doğmuştur?

8.

İtalyaA)
RusyaB)
FransaC)
AlmanyaD)

“Harname” adlı eser aşağıdaki mesnevi
türlerinden hangisine örnektir?

9.

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

Aşağıdaki yazarlardan hangisi durum
öyküsünün önemli temsilcilerinden biridir?

10.

Metin AndA)
Ömer SeyfettinB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Memduh Şevket EsendalD)

“Kaşağı” öyküsünün yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Ömer SeyfettinA)
Yaşar KemalB)
Nurullah AtaçC)
Necati CumalıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu
alan yazı türlerinden biridir?

12.

DenemeA)
MakaleB)
MektupC)
FıkraD)

“İzlenimci Eleştiri” ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Eleştirmenin öznel tutumunu belirtme
anlayışıdır.

A)

Bu eleştiriye göre insanın huyu, beğenisi
zamanla değişir.

B)

Sanat eseri sadece dış nedenlere göre
değerlendirilemez.

C)

Sanat eserini incelemede birtakım
değişmeyen kural ve ilkeler uygulanır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Ruşen Eşref
Ünaydın’ın eserlerinden biridir?

14.

Esenlik BildirisiA)
Atatürk’ü ÖzleyişB)
ŞafakC)
GünübirlikD)

“Ayrılıklar” adlı şiir aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

15.

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

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

16.

Virginia Woof – HuxleyA)
Charles Dickens – James JoyesB)
Bacon – HuxleyC)
Bacon – James JoyesD)

Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün
özelliklerinden biri değildir?

17.

Ortaya konan düşüncelerin kısa ve öz olarak
incelenmesi

A)

Ele alınan düşüncenin kesin olarak
kanıtlanması

B)

Samimi, sohbet tarzında yazılmasıC)
Gazete ve dergilerin belirli bir köşesinde
yazılması

D)

Aşağıdakilerden hangisi denemeleriyle
tanınan yazarlardan biri değildir?

18.

Sait Faik AbasıyanıkA)
Suut Kemal YetkinB)
Nurullah AtaçC)
Cevdet KudretD)

Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı
türünde yazılmıştır?

19.

Medeniyet SavaşıA)
Son KuşlarB)
NalınlarC)
SemerkantD)

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin
türlerinden biri değildir?

20.

DenemeA)
HikâyeB)
MakaleC)
EleştiriD)
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TÜRK EDEBİYATI 5 A
Edebi eserin özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Gerçeği olduğu gibi anlatır.A)
Toplumun tarihi koşullarından da esinlenir.B)
Kaynağını toplumun sosyal ve siyasi
yapısından alır.

C)

Dil, yapı ve içerik yönünden yazıldığı dönemi
yansıtır.

D)

Abdülhak Hâmit Tarhan'ın eşi Fatma Hanım'ın
ölümü üzerine duyduğu acıyı dile getirdiği
295 bentlik eseri, aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

SahraA)
ÖlüB)
NesterenC)
MakberD)

Edebiyat kurallarını öğreten Talimi Edebiyat
adlı eserin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Ahmet Vefik PaşaA)
Şemsettin SamiB)
Recaizâde Mahmut EkremC)
Ahmet Mithat EfendiD)

Aşağıdakilerden hangisi, Muallim Naci’nin
eserleri arasında yer almaz?

4.

ŞerareA)
Ateş-pareB)
FüruzanC)
İntibahD)

Türk edebiyatında, makale türünde yazı
kaleme alan ilk yazar kimdir?

5.

ŞinasiA)
Ahmet MithatB)
Ziya PaşaC)
Namık KemalD)

Aşağıdakilerden hangisi, Namık Kemal’in
eserlerinden biridir?

6.

SergüzeştA)
ÇalıkuşuB)
Zavallı ÇocukC)
SafahatD)

Sanatta sosyal gayeyi esas alan, edebiyatı
toplum ile toplumun meselelerinin hizmetine
veren, 18601895 yılları arasında etkili olan
edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Batı EdebiyatıA)
Edebiyatı CedideB)
Çağdaş Türk EdebiyatıC)
Tanzimat EdebiyatıD)

Namık Kemal şiirlerinde aşağıdakilerden
hangisine ağırlık vermemiştir?

8.

AdaletA)
UlusB)
AşkC)
ÖzgürlükD)

Recaizâde Mahmut Ekrem’in mirasyedilik
anlayışını ve Batılılaşmayı yanlış algılayan
zihniyeti eleştirdiği, konusunu gerçek
hayattan alan eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

EşberA)
Araba SevdasıB)
HarabatC)
Afife AnjelikD)

Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro
eseri ve yazarı, aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

10.

Sabr u Sebat – Abdülhak Hâmit TarhanA)
Afife Anjelik – Recaizâde Mahmut EkremB)
Vatan yahut Silistre – Namık KemalC)
Celalettin Harzemşah – Namık KemalD)
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A
Yusuf Kamil Paşa'nın 1859 yılında Fransız
yazar Fenelon'dan yaptığı ilk çeviri roman,
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

TelemakA)
MartıB)
Monte KristoC)
SefillerD)

Aşağıdaki şair ve yazarlardan hangisi
toplumsal konular yerine bireysel konularda
yazan sanatçılardan biridir?

12.

Ahmet Mithat EfendiA)
Sami Paşazâde SezaîB)
Ziya PaşaC)
Namık KemalD)

Türk edebiyatında Şinasi tarafından yazılan
ilk tiyatro eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Zavallı ÇocukA)
KarabelâB)
Macera-yı AşkC)
Şair EvlenmesiD)

Edebiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Toplumların gelişimine katkıda bulunur.A)
Tarih biliminden yararlanır.B)
Toplumların siyasal ve sosyal yapısından
etkilenir.

C)

Sadece tanık olduğu çağı anlatır.D)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Edebiyatının birinci dönemine ait (1860-1876)
özelliklerden biridir?

15.

Toplum için sanat anlayışının benimsenmesiA)
Dilinin ağır olmasıB)
Açık anlatım yerine, kapalı ve sanatlı bir
anlatımın kullanılması

C)

Bireysel temaların tercih edilmesiD)

Tanzimat Fermanı'nı 3 Kasım 1839 tarihinde
Gülhane Parkı'nda halka okuyan devlet adamı
kimdir?

16.

Ahmet Vefik PaşaA)
Damat İbrahim PaşaB)
Mustafa Reşit Paşa C)
I. AbdülmecitD)

Aşağıdakilerden hangisi, birinci dönem
Tanzimat Edebiyatının önemli
temsilcilerinden biridir?

17.

Samipaşazâde SezâîA)
Ahmet Mithat EfendiB)
Abdülhak HamitC)
Recaizâde Mahmut EkremD)

Romantizm akımının öncüsü Fransız yazar,
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Gustave FlaubertA)
Victor HugoB)
VoltaireC)
J.J. RousseauD)

Tanzimat dönemi edebiyatı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Nesir sanatı bu dönemde ilgi görmemiştir.A)
Çeviriler ile roman ve hikaye türü gelişmiştir.B)
1839 ve 1860 yılları arası kuruluş dönemi
olarak kabul edilir.

C)

Sanatta sosyal gayeyi esas almıştır.D)

Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra
Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki ülkelerden
hangisinin kültürü ve edebiyatı örnek
alınmıştır?

20.

İngiltereA)
FransaB)
RusyaC)
İranD)
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FİZİK 7 A
Bir cisim yarıçapı 1 m olan çember etrafında
sabit hızla dönmektedir. Bu cisim sabit
olarak saniyede 5 tur atmaktadır. Buna göre,
bu cismin merkez ivmesi kam m/s2’dir? (π=
3)

1.

900A)
1000B)
1200C)
1600D)

Yukarıdaki şekilde M noktasından harekete
başlayan bir cisim KO noktaları arasında
basit harmonik hareket yapmaktadır. Her bir
nokta arası 2 m, cismin kütlesi 100 g ve
periyodu 24 s olduğuna göre, bu cismin 22. s'
de bulunduğu nokta aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

KA)
MB)
NC)
LD)

Yukarıdaki şekilde, su dalgalarında aynı periyotlu
iki noktasal kaynakla yapılan girişim deneyinde
kaynaklar arasında 6 tane düğüm çizgisi
meydana geliyor.

Buna göre, kaynaklar arasında meydana
gelen dalga katarı sayısı kaçtır?

3.

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

100 cm uzunluğundaki bir ipin ucuna 2 kg’lık
bir cisim bağlanarak düşey düzlemde 5 rad/s
açısal hızla döndürülüyor. Cismin bağlı
olduğu ipteki maksimum gerilme kaç N’dur? 
(g= 10 m/s2)

4.

20A)
40B)
50C)
70D)

Yukarıdaki şekilde yatay ve sürtünmenin
ihmal edildiği düzlemde P noktasından ok
yönünde harekete başlayan cismin periyodu
8 s’dir. Buna göre, 25 s sonra cisim
aşağıdakilerden hangisinde olur?

5.

PR arasındaA)
ST arasındaB)
TP arasındaC)
RS arasındaD)

Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım
denklemi x=4cos2t bağıntısı ile veriliyor.

Buna göre, bu hareketin genliği kaçtır?

6.

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

Yukarıdaki şekilde +x yönünde ilerleyen bir
elektromanyetik dalganın manyetik alan
vektörünün yönü aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

+yA)
+zB)
–zC)
–yD)
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A
Dünyaya yaklaşan yıldızlardan gelen ışığın
tayfı aşağıdaki renklerden hangisine doğru
kayar?
1

8.

KırmızıA)
MaviB)
YeşilC)
SarıD)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi
elektromanyetik dalgaların özelliklerinden
biri değildir?

9.

Işık hızı ile yayılmasıA)
Yüksüz olmasıB)
Boyuna dalga olasıC)
Enerji taşımasıD)

Bir denge konumundan eşit uzaklıktaki iki
nokta arasında eşit zaman aralıklarında
periyodik olarak tekrarlanan harekete ne ad
verilir?

10.

Merkezcil kuvvetA)
Çizgisel hareketB)
Çembersel hareketC)
Basit harmonik hareketD)

Yukarıdaki şekilde düşey düzlemde 4 m/s
hızla dönen m kütleli cisim, K noktasına
geldiğinde ip kopuyor. Cisim koptuğu
noktadan yatayda kaç m uzağa düşer?
(İp 19,5 m yükseklikte çevrilmektedir.)

11.

7A)
8B)
9C)
10D)

Bir bisiklet sürücüsünün bir noktadan başka
bir noktaya giderken yaptığı harekete ne ad
verilir?

12.

Basit harmonik hareketA)
Dolanma hareketiB)
Düzgün çembersel hareketC)
Öteleme hareketiD)

Yarıçapı 60 m olan tartan pistte hızla
koşmakta olan bir koşucu bir turunu 2
dakikada tamamlamaktadır. Bu koşucunun
çizgisel hızı kaç m/s’dir? (π= 3)

13.

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

Dakikada 600 devir yapan bir çamaşır
makinesi kazanının frekansı kaç s–1’dir?

14.

8A)
10B)
12C)
15D)

Yukarıdaki şekilde KO noktaları arasında
basit harmonik hareket yapan 1 kg kütleli bir
cisim M noktasından harekete başlıyor. Her
bir nokta arası 15 cm ve cismin M
noktasındaki hızı 1 m/s olduğuna göre, K
noktasındaki ivmesi kam m/s2’ dir?

15.

10/3A)
10/4B)
2C)
5/3D)

Bir yaya ait kuvvet uzanım grafiğinin eğimini
aşağıdakilerden hangisi verir?

16.

Denge noktasıA)
Çizgisel hızınıB)
Geri çağırıcı kuvvetiniC)
Yay sabitiD)

Doğrusal su dalgalarının dalga boyu
mertebesindeki bir yarıktan geçerken
çemberleşmesine ne ad verilir?

17.

Doppler etkisiA)
KırınımB)
TayfC)
MaxwellD)
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A

Yukarıdaki şekilde 4 rad/s açısal hızla dönen
tabla üzerindeki 1 kg kütleli cisim kaymadan
dönmektedir. Buna göre, cismin sürtünme
katsayısı kaçtır?

18.

0,4A)
0,6B)
0,8C)
1D)

Yukarıdaki şekilde taban yarıçapı 2 m olan içi
boş silindir sabit 5 rad/s hızla dönmektedir.
Kütlesi 1 kg olan bir cisim, silindirin iç yüzeyinde
kaymadan dönebilmektedir.

Buna göre, bu cisim ile zemin arasındaki
sürtünme katsayısı kaçtır? (g= 10 m/s2)

19.

1/5A)
1/6B)
1/7C)
1/8D)

Bir yay sarkacında kütlesi düzgün şekilde
arttırılarak hareketin periyodu ölçülmektedir.
Ölçülen periyodun cismin kütlesine göre
grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

20.

A)

B)

C)

D)
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KİMYA 1 A
3,6 g karbon (C) 9,6 g oksijenle (O) tepkimeye
giriyorsa bu bileşikte elementlerin kütle

oranı 

1.

3/8A)
2/5B)
3/4C)
8/2D)

 sembolüyle verilen anyonun adı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

İyondurA)
FlorürB)
KlorürC)
NitrürD)

Maddenin yapısı, maddeler arası dönüşümleri
ve kullanım alanlarını, inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

BiyolojiA)
KimyaB)
BiyokimyaC)
BiyoistatistikD)

“Karbonat” anyonunun formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

A)

B)

C)

D)

“Etan” bileşiğinin formülü aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

CH4A)
C2H6B)
C3H8C)

C2H5OHD)

Bütün maddelerin dört elementten oluştuğu
düşüncesini ortaya atan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

DemocritusA)
LehnB)
HipokratC)
AristoD)

Bir bileşikte 3,6 g karbon 4,8 g oksijenle
birleşirken, başka bir bileşikte 3,6 g karbon
9,6 g oksijenle birleşiyorsa, bu iki bileşikteki
oksijen elementinin kütle oranı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

1/2A)
1/5B)
3/4C)
3/8D)

Sistematik adı “sülfürik asit” olan bileşiğin
geleneksel adı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

GüherçileA)
Yemek sodasıB)
Zaç yağıC)
Tuz ruhuD)

Analitik kimya ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

Karbon temelli bileşiklerin yapısını,
tepkimelerini inceler.

A)

Canlıların yapısında yer alan kimyasal
maddeleri ve yaşamları boyunca
gerçekleşen kimyasal süreçleri inceler.

B)

Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve
enerji-iş dönüşümlerini inceler.

C)

Bir maddenin kimyasal bileşenlerinin bir
kısmının ya da tamamının nitel ve nicel
özelliklerini inceler.

D)

Bilinen basit ayırma yöntemleriyle başka
maddelere ayrılmayan maddelere ne ad
verilir?

10.

Şekerli suA)
KarışımB)
Saf maddeC)
Kum-demir tozuD)

15P elementinin 2. Enerji düzeyindeki
elektron sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

8A)
9B)
10C)
11D)
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A
Kütle numarası 19 olan bir elementin nötr
halinin elektron sayısı 9 ise bu elementin
nötron sayısı kaçtır?

12.

1A)
7B)
9C)
10D)

Protonların varlığı deneysel olarak hangi
bilim adamı tarafından kanıtlanmıştır?

13.

CrooksA)
E. RutherfordB)
StoneyC)
Thomson ve MillikanD)

Sudan, 0 oC ve normal hava basıncında 0,113
mL H2 gazı açığa çıkaran elektrik yükü
miktarı(Coulomb) aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

1 A)
25 B)
35C)
40D)

5B, 6C, 7N ve 8O elementlerinin elektro
negatifleriyle (EN) ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

15.

ENB=ENC>ENN>ENOA)

ENB=ENC=ENN=ENOB)

ENO> ENN>ENC>ENBC)
ENN>ENC>ENO>ENBD)

Aşağıdakilerden hangisi yarı-metal
elementlerden biri değildir?

16.

SilisyumA)
KarbonB)
GermanyumC)
ArsenikD)

Elementin periyodik sistemdeki yerini
belirleyen, tek bir atomunun çekirdeğinde
bulunan proton sayısına ne ad verilir?

17.

Atom numarasıA)
Değerlik elektronB)
Kütle numarasıC)
İzotop sayısıD)

5B, 13Al, 31Ga elementlerinin yarıçaplarıyla (r)
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

18.

rB= rAl= rGaA)
rAl< rGa<rBB)

rGa<rB<rALC)

rB< rAl<rGaD)

Atom altı tanecikler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Protonun kütlesi yaklaşık 1 akb’dir.A)
Nötronun kütlesi yaklaşık 1 akb’dir.B)
Elektronun kütlesi yaklaşık 1 akb’dir.C)
Elektronun yükü -1’dir.D)

12Mg atomunun temel halinin elektron
dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

20.

2-8-1A)
2-8-2B)
2-8-8-1C)
2-8-8-2D)
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KİMYA 4 A
Barajlarda birikmiş suların potansiyel
enerjisinden veya akarsuların kinetik
enerjisinden yararlanarak elde edilen temiz
enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Hidroelektrik enerjiA)
Rüzgâr-dalga enerjisiB)
Jeotermal enerjiC)
Güneş enerjisiD)

Aşağıdakilerden hangisi bitkisel
kaynaklardan elde edilen enerjidir?

2.

Güneş enerjisiA)
Hidrojen enerjisiB)
Hidroelektrik enerjisiC)
BiyoenerjiD)

Aşağıdakilerden hangisi kömürleşme
olayında oluşan kömürlerden biri değildir?

3.

Taş kömürüA)
Toluen kömürüB)
Linyit kömürüC)
Turba kömürüD)

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi süt
şekeridir?

4.

SakkarozA)
SelülozB)
LaktozC)
MaltozD)

Aşağıdakilerden hangisi gıdalardaki besin
maddelerinden biri değildir?

5.

ProteinlerA)
HidrokarbonlarB)
YağlarC)
KarbonhidratlarD)

Aşağıdakilerden hangisi yakıt olarak
kullanılan petrol ürünlerinden biri değildir?

6.

NaftalinA)
Gaz yağıB)
Dizel C)
Fuel-OilD)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kömürün yakıt
olarak kullanılmasının sakıncalarından
biridir?

7.

Kömür, güvenli bir şekilde saklanabilir ve
gerektiğinde enerji üretmek içim kullanılır.

A)

Kömür, petrol ve doğal gaza oranla miktarı
çok daha fazla olan enerji kaynaklarından
biridir.

B)

Kömür, yanarken kül ve diğer kirletici
maddeler (is, katran, vb) oluşarak çevreye
ciddi zarar verir.

C)

Kömür, diğer fosil yakıtlara göre daha
ucuzdur.

D)

Aşağıdakilerden hangisi canlıların hayatlarını
devam ettirmesi için enerji gerektiren
süreçlerden biri değildir?

8.

Vücut içinde, doğal maddelerin fotosentez
ile daha basit moleküllere dönüştürülmesi

A)

Vücut içinde çeşitli maddelerin taşınmasıB)
Kasların kasılıp gevşemesi anlamına gelen
mekanik hareketler

C)

Düşünme, algılama gibi beyin faaliyetleriD)

Temizlenen kumaşların yüzeyindeki renkli
maddelere etki ederek onları renksiz türlere
dönüştür en özel katı maddelerden biri
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Sodyum trifosfatA)
Sodyum silikatB)
Sodyum sülfatC)
AğartıcılarD)

Sular kaynayınca, suda çözünmüş Ca2+ ve
 iyonları etkileşerek suda çözünmeyen

bir madde oluşturur. Kimyasal formülü
CaCO3 olan bu maddenin halk arasındaki adı
aşağıdakilerden hangisidir? 

10.

KumA)
TaşB)
KireçC)
ÇimentoD)

Aşağıdakilerden hangisi suları kirleten en
önemli organik maddelerin  biri değildir?

11.

Deterjan aktif maddeleriA)
Organik çözücülerB)
Yağlar, yağlı boyalarC)
Ağır metallerD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi şehir suyu arıtım
sürecinde uygulanan temel işlemlerden biri
değildir?

12.

KarıştırmaA)
SüblimleşmeB)
SüzmeC)
KlorlamaD)

Aşağıdakilerden hangisi besinlerin
bozulmasına neden olan olaylardan biri
değildir?

13.

Hava oksijeni ile oksitlenme (yükseltgenme)A)
Mikroorganizma faaliyetleri sonucunda
çürüme/kokma

B)

Besindeki yağ ve su benzeri farklı fazların
birbirinden ayrılması

C)

Su içinde pişirmeD)

Aşağıdakilerden hangisi kırtasiye
malzemelerinden biri değildir?

14.

KâğıtA)
TebeşirB)
KozmetikC)
MürekkepD)

Aşağıdakilerden hangisi polimer değildir?15.

Alkil benzen sülfonat (ABS)A)
Polietilen teraftalat (PET)B)
Politetrafloreten (PTFE)C)
Poli vinil klorür (PVC)D)

Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarından
biri değildir?

16.

CH4A)
N2OB)
N2C)
CO2D)

İçme suyunun özellikleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Bulanıklık, içme suyuna kil bakımından
zengin sel sularının karışmasının bir
sonucudur ve içme suyunda bulanıklık
istenmez.

A)

Mikroorganizmalar, içme suyunda ne kadar
çok bulunursa o kadar iyidir.

B)

Renk ve koku, içme suyuna atık suların
veya organik bileşeni yüksek topraklardan
renkli maddelerin karıştığını akla getirir. Bu
yüzden, içme sularının renkli ve kokulu
olması da istenmeyen bir durumdur.

C)

Doğal kaynak sularının pH değeri, 6,5 - 8,5
aralığında olmalıdır.

D)

Sanayide kimyaya ait aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

18.

Camın ana maddesi CaCO3 tır.A)
Boyalar, mekânların ve eşyaların yüzeyini
kaplayan koruyucu ve güzelleştirici
karışımlardır.

B)

DAP, diamonyum fosfat ((HN4)2HPO4)
gübresinin kısaltılmış adıdır.

C)

N (azot), P (fosfor) ve K (potasyum) gibi
makro elementler toprakta birincil besin
elementleridir.

D)

Dünyadaki toplam suyun tatlı su halinde
bulunan miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

% 97,5A)
% 90B)
% 50C)
% 2,5D)

Aşağıdakilerden hangisi ilaç tiplerinden (ilaç
formlarından) biri değildir?

20.

TabletlerA)
BriyantinlerB)
AmpullerC)
KapsüllerD)
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KİMYA 5 A
C2H5OH molekülünün basit formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

C2H6OA)

C3H6OB)

C2H6O2C)
C3H6O2D)

Bir bileşiğin bütün örneklerinin aynı bileşime
sahip olduğu aşağıdaki hangi yasayla     ifade
edilmiştir?

2.

Kütlenin korunumu yasasıA)
Sabit oranlar yasasıB)
Katlı oranlar yasasıC)
İdeal gaz yasasıD)

Yukarıda atom numaraları verilen
elementlerden hangisinin metalik özelliği en
fazladır?

3.

3LiA)

11NaB)

19KC)

37RbD)

Yukarıdaki yanma tepkimesine göre x, y, z ve
t ne olmalıdır?

4.

x=2;  y=2;  z=2;  t=2A)
x=1;  y=2;  z=2;  t=2B)
x=1;  y=2;  z=1;  t=2C)
x=1;  y=2;  z=1;  t=1D)

Bir bileşiğin en basit formülü CH2 olarak
bilindiğine göre bileşiğin mol kütlesi 112 g
ise bu bileşiğin molekül formülü
aşağıdakilerden hangisidir? (C:12; H:1)

5.

C8H16A)
C2H4B)
C3H6C)
C4H8D)

 elementlerinin temel haldeki
atom yarıçaplarının, büyükten küçüğe doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

6.

K > Li > NaA)
K > Na > LiB)
Li > Na > KC)
Na > Li > KD)

Aşağıdaki elementlerden hangisi s blokunda
yer almaz?

7.

1HA)

2HeB)

11NaC)

7ND)

C3H8(g) + 5O2(g)→3CO2(g) + 4H2O(s)

44g C3H8 gazı yeterince O2 gazı ile tepkimeye
girerse kaç gram CO2 gazı oluşur?
(C:12, H:1, O:16)

8.

44A)
82B)
132C)
160D)

Aşağıdaki bileşiklerin hangisi oksit bileşiği
değildir?
(3Li, 11Na, 19K, 37Rb)

9.

Na2OA)
K2OB)
Li2OC)
Rb2O2D)

Atom numarası 13 olan bir atomun elektron
dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

10.

1s22s22p63s2A)
1s22s22p63s23p1B)
1s22s22p73s2C)
1s22s22p63s13p2D)

 elementinin değerlik elektron sayısı
kaçtır?

11.

1A)
2B)
3C)
4D)
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A
Bir alt kabuktaki elektronların en kararlı
diziliminin paralel spinin en fazla olduğu hale
ne ad verilir?

12.

Hund kuralıA)
Madelung ilkesiB)
Aufbau kuralıC)
Pauli dışlama ilkesiD)

Aşağıdakilerden hangisi yanma
tepkimesidir?

13.

A)

B)

C)

D)

"Normal koşulları" tanımlayan sıcaklık ve
basınç aşağıdakilerden hangisidir?

14.

0 ºC, 1 atmA)
25 ºC, 1 atmB)
30 ºC, 1 atmC)
25 ºC, 2 atmD)

Nötr atomda negatif yüklü elektronları
dengeleyen pozitif yüklerin bulunduğu bu
pozitif yükleri de bulut olarak tanımlayan
üzümlü keke de benzetilen model
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Bohr atom modeliA)
Rutherford atom modeliB)
Modern atom teorisiC)
Thomson atom modeliD)

24,44 L'lik kapta bulunan 20 atm’lik basınç
uygulayan gazın ,298 K’deki mol sayısı
kaçtır?
(R:0,082 Latm/Kmol)

16.

3,45A)
5,89B)
20,00C)
26,85D)

Sıcaklık 30 ºC olduğunda bağıl nem % 79 ise
bu sıcaklıktaki su buharının kısmi basıncı
(mmHg) aşağıdakilerden hangisidir? 
(30 ºC sıcaklıktaki suyun buhar basıncı 31,82
mmHg)

17.

25A)
30B)
35C)
40D)

Gazların hiçbir basınç altında
sıvılaştırılamadığı minimum sıcaklık değerine
ne ad verilir?

18.

Kaynama sıcaklığıA)
Oda sıcaklığıB)
Kritik sıcaklıkC)
Normal sıcaklıkD)

Yukarıdaki CO2’nin faz diyagramıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Katı CO2, 1 atm basınçta erimez.A)
Üçlü noktada sıcaklık 31 ºC’dir.B)
A noktasında CO2  sıvı haldedir.C)
Üçlü noktada basınç 5,1 atm’dir.D)

2 atm basınç birimi kaç torr’dur?20.

380A)
760B)
1520C)
1830D)
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KİMYA 7 A
Standart İndirgeme Potansiyelleri:

Li+ + e– Li(k), E0= –3,040 V
Au3+ + 3e– Au(k),    E0= +1,498 V
Zn2+ + 2e– Zn(k),     E0= –0,763 V
Hg2+ + 2e– Hg(s),    E0= +0,850 V

Li, Au, Hg ve Zn metallerinin aktifliklerinin
büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1.

Zn > Hg > Li > AuA)
Zn > Li > Au > HgB)
Li > Zn > Hg > AuC)
Au > Li > Hg > ZnD)

H2C2O4 bileşiğindeki karbon (C) atomunun
yükseltgenme basamağı kaçtır?

2.

–3A)
0B)
+2C)
+3D)

aCu(k) + bHNO3(suda) 
cCu(NO3)2(suda) + dNO2(g) + eH2O(s)

Yukarıdaki nötr redoks tepkime
denkleştirildiğinde her bir bileşiğin katsayısı
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

3.

a= 0, b= 4, c= 0, d= 2, e= 2A)
a= 1, b= 1, c= 1, d= 1, e= 1B)
a= 1, b= 4, c= 1, d= 2, e= 2C)
a= 2, b= 1, c= 2, d= 1, e= 2D)

Bakır (II) sülfatın (CuSO4) elektrolizi ile
katotta 1,27 g bakır (Cu) metalinin serbest
halde açığa çıkması için devreden geçmesi
gereken elektrik yük miktarı kaç
Coulomb’dur? (Cu=63,54 g/mol)

4.

7720 A)
3860 B)
1930 C)
965 D)

İndirgenme veya yükseltgenme olaylarının
gerçekleştirilebilmesi için çözelti içine
batırılan metal tel, kafes veya levhaya ne ad
verilir?

5.

HücreA)
PilB)
ElektrolitC)
ElektrotD)

Endüstriyel elektroliz işlemleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Alüminyum, magnezyum, klor ve flor gibi
elementlerin hiçbiri elektroliz yöntemi ile
elde edilemez.

A)

Elektroliz yöntemi ile saf metal elde etme
işlemine elektrometolurji denir.

B)

Metallerin elektroarıtımı, metal iyonu içeren
bir çözeltiden, katotta saf metal biriktirilmesi
işlemidir.

C)

Bakırın elektroliz yöntemi ile eldesinde
safsızlık içeren bakır külçesi anot, saf bir
metal plaka da katot olarak kullanılır. 

D)

Ni2+(suda) + Cr(k)  Ni(k) + Cr3+(suda)
redoks tepkimesinin hücre potansiyeli ve
istemli olup olmadığına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(Ni+2(suda) + 2e– Ni(k), E0= –0,250 V
Cr+3(suda) + 3e–  Cr(k), E0= –0,744 V)

7.

A)

B)

C)

D)
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A
Mg/Ag pilinin hücre diyagramı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

A)

B)

C)

D)

Tepkenler içinden geçerken potansiyel
üreten batarya aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Yükleme pilleriA)
Kuru pilleriB)
Leclanché pilleriC)
Akış pilleriD)

Metallerin veya alaşımlarının, içinde
bulundukları ortamın etkisi ile
elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda
fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinde
değişimlerin oluşmasına ne ad verilir?

10.

KorozyonA)
ÇürümeB)
ElektrolizC)
AşınmaD)

Ortaklaşa kullanılan elektron çiftinin sadece
bir atomdan geldiği bağ aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Koordine kovalent bağA)
İyonik bağB)
Kovalent bağC)
Çift bağD)

Aşağıdaki hibritleşme türlerinden hangisinde
düzgün dört yüzlü (eşkenar üçgen piramit)
molekül geometrisi oluşur?

12.

sp3d2A)
sp3dB)
sp2C)
sp3D)

Aşağıdaki VSEPR gösterimi – molekül
geometrisi eşleştirmelerinden hangisi
doğrudur?

      VSEPR Molekül
    Gösterimi             Geometrisi

13.

Ax4        açısalA)
Ax3 üçgen – düzlemB)
Ax3      doğrusalC)
Ax2 düzgün dörtyüzlüD)

Yukarıdaki bileşikte numaralandırılmış
karbon atomlarının hibritleşmesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

1:  karbon sp2A)
2:  karbon sp2B)
3:  karbon sp3C)
4:  karbon sp2D)

Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde
konum izomeri vardır?

15.

A)

B)

C)
D)
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A
F. Wöhler’in anorganik maddeleri kullanarak
ilk kez sentezlediği organik bileşik
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A)

(NH4)SO4B)
KOCNC)
NH4OCND)

Karbon atomunun temel halde elektronlarının
orbitallere dağılımı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

6C: 1s2 2s1 2p3A)

6C: 1s1 2s1 2p4B)

6C: 1s1 2s2 2p3C)

6C: 1s2 2s2 2p2D)

sp3 hibrit orbitalini oluşturan orbitaller ve
hibrit orbital sayısı aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

        Hibrit orbitalini Hibrit orbital
    oluşturan orbitaller     sayısı

18.

s + p  2A)
s + p + p  3B)
s + p+ p + p  4C)
s + s + p + p  4D)

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde Lewis
formülü doğru olarak verilmiştir?

19.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki bileşik – bileşikteki fonksiyonel
grup eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

   Bileşik sınıfının         Bileşikteki
       genel adı    fonksiyonel grup

20.

A)

B)
C)

D)
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BİYOLOJİ 3 A
Çiçekli bitkilerde erkek ve dişi organların
aynı çiçek üzerinde bulunmasına ne ad
verilir?

1.

KonjugasyonA)
Tam çiçekB)
TozlaşmaC)
GametogenezD)

Mitoz geçirecek olan hücrenin büyüyüp
bölünmeye hazırlandığı evreye ne ad verilir?

2.

İnterfazA)
MetafazB)
ProfazC)
AnafazD)

Hamileliğin sekizinci haftasından başlayıp
doğuma kadar devam eden dönemde
embriyoya ne ad verilir?

3.

PlasentaA)
HipofizB)
EndometriyumC)
FetüsD)

Aşağıdakilerden hangisi insanda dişi üreme
sisteminde yer almaz?

4.

FolliküllerA)
Fallop tüpüB)
ÜretraC)
Rahim duvarıD)

Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşan
hastalıklardan biri değildir?

5.

FrengiA)
HPVB)
HepatitC)
DifteriD)

Kendini interfaz evresinde eşlemiş olan iki
kromatitli homolog kromozomların yan yana
gelerek oluşturdukları dört kromatitten
oluşan yapıya ne ad verlir?

6.

Cross-overA)
KiyazmaB)
TetratC)
GametD)

İnsanda kaç çift homolog kromozom vardır?7.

23A)
24B)
28C)
32D)

Zigot bölündüğünde oluşan blastomerlerin
oluşturduğu dut meyvesi görünümündeki
hücre kümesine ne ad verilir?

8.

FetüsA)
MorulaB)
AllantoyisC)
PlasentaD)

Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme
türlerinden biri değildir?

9.

GametogenezA)
Bölünerek üremeB)
Sporla üremeC)
Rejenerasyonla üremeD)

İnsanda hamilelik süresi yaklaşık kaç
haftadır?

10.

30A)
36B)
40C)
48D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme
sisteminde yer alır?

11.

FolliküllerA)
EndometriyumB)
Korpus luteumC)
EpididimisD)

Eşeyli üremeyi sağlayan gametlerin
birleşerek zigotu oluşturmasına ne ad
verilir?

12.

Cross-overA)
DöllenmeB)
TetratC)
MayozD)

Dişi bireylerin yumurtalıklarında yumurta
oluşturulmasına ne ad verilir?

13.

OogenezA)
GametogenezB)
SpermatogenezC)
PartenogenezD)

Ana bitkinin olgun parçacıklarının mitoz
sayesinde büyüyerek yeni bitkiler
oluşturmasına ne ad verilir?

14.

TomurcuklanmaA)
Vejetatif üremeB)
Rejenerasyonla üremeC)
PartenogenezD)

Bazı yüksek organizasyonlu canlılarda bir
yenilenme, bazı omurgasızlarda ise bir üreme
çeşidi olan eşeysiz üreme türü
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Rejenerasyonla üremeA)
Bölünerek üremeB)
Sporla üremeC)
Vejetatif üremeD)

Aşağıdakilerden hangisi insan embriyosunun
gelişim evrelerinden biri değildir?

16.

EmbriyonikA)
AmniyosentezB)
FetalC)
SegmentasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi mitozun
aşamalarından biri değildir?

17.

ProfazA)
AnafazB)
TelofazC)
MetastazD)

Aşağıdakilerden hangisi insanda anne
karnındaki embriyoyu koruyan ve işlev gören
embriyonik zarlardan biri değildir?

18.

AmniyonA)
VitellusB)
SkrotumC)
KoriyonD)

Ana bireyin vücudunda oluşan bir çıkıntının
anadan ayrılarak yeni birey meydana
getirmesi olayına ne ad verilir?

19.

PartenogenezA)
Vejetatif üremeB)
Sporla üremeC)
TomurcuklanmaD)

İnsanda gerçekleşen menstrual döngü
yaklaşık kaç gün sürer?

20.

16 – 20A)
20 – 26B)
28 – 35C)
36 – 42D)
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EKONOMİ 2 A
Bedenen yapılan çalışmalar hangi emek
sınıflaması içinde yer alır?

1.

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

Aşağıdakilerden hangisi uygulayıcı emeğe
bir örnektir?

2.

TemizlikçilikA)
UstabaşılıkB)
MühendislikC)
Fabrika şefiD)

Nüfus ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi
yanlýþtýr?

3.

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

A)

Nüfusun yapýsýný cinsiyet, yaþ, meslek
grupları belirtir.

B)

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

C)

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

D)

Aþaðýdakilerden hangisi verimliliğe etki eden
objektif etkenlerden biridir?

4.

Ýþyerinin saðlýk ve teknik bakımından
havalandýrýlmasý

A)

İşçinin ücret kesintisi korkusu yaşamasıB)
Çalýþanlarýn terfilerinde kayýrmacýlýðýn
artması

C)

Ücretin kesintiye uğramasıD)

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının
olumsuz yönlerinden biridir?

5.

Yeni kurumların benimsenmesini ve
ekonomik faaliyetlerin hızlanmasını
sağlaması

A)

Kişilerin mekân içinde ve meslekler arasında
hareketliliğini sağlaması

B)

Doğal kaynakların işletilmesini
kolaylaştırması

C)

Kamu yönetiminin yol, kanalizasyon, su,
elektrik gibi altyapı hizmetlerini yürütmesinin
zorlaştırması

D)

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

6.

SermayeA)
RantB)
ServetC)
Dönen varlıkD)

Aþaðýdakilerden hangisi öz sermaye
içerisinde yer almaz?

7.

Faaliyetlerin devamı süresinde kuruluþ
sahipleri tarafından getirilen para

A)

Kuruluşun çalýþanlarýna olan borçlarıB)
Kuruluþ aşamasında kuruluþ sahipleri
tarafından getirilen para

C)

Kâr üzerinden alınan yedek akçeD)

Aşağıdakilerden hangisi tasarrufa etki eden
objektif faktörlerden biri değildir?

8.

Kişilerin servetlerinin gelecekteki değeriA)
Kişilerin gelir düzeyiB)
Faiz alma isteğiC)
Miras bırakmak isteğiD)

Uzun vadeli borçların süresiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

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

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

10.

1A)
2B)
4C)
6D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi, girişimcinin teknik
işlevlerinden biri değildir?

11.

Kuruluş yerini seçmekA)
Tüketicilerin satın alma güçlerine uygun mal
ve hizmetleri üretmek

B)

Üretime katılan faktörlerin payını belirlemekC)
Üretim faktörlerinin nasıl sağlanacağını
belirlemek

D)

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

12.

Bütün toplumun refahını yükseltmekA)
Ekonomiye, dışarıdan yapılacak
müdahalelere karşı önlem almamak

B)

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya bir bütün
olarak yaklaşmak

C)

Devlet yatırım harcamalarının, devlet
gelirleri toplamına denk olmasına dikkat
etmek

D)

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

13.

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

Aşağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi
Kuruluşlarından biri değildir?

14.

Türkiye Zirai Donatım KurumuA)
Tekel İşletmeleri Genel MüdürlüğüB)
T.C.D.D.Y.C)
ÇAY-KURD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimin (teşebbüs)
özelliklerinden biri değildir?

15.

Üretim faktörlerini kullanan bir ünite olmasıA)
Bir uygulama merkezi olmasıB)
Üretim faktörlerini sağlayan bir ünite olmasıC)
Üretim faktörlerinden yararlanarak mal ve
hizmet üreten bir ünite olması

D)

Emek bedelinin zaman birimine göre
hesaplanarak verildiği ücrete ne ad verilir?

16.

Zamana göre ücretA)
Reel ücretB)
Nominal ücretC)
Parça baþýna ücretD)

Safi Milli Hasıla aşağıdakilerden hangisine
eşittir?

17.

GSMH + Dolaylı VergilerA)
GSMH - KârB)
GSMH - AmortismanlarC)
GSMH + SübvansiyonlarD)

Aşağıdakilerden hangisi milli geliri oluşturan
üretim faktörleri arasında yer almaz?

18.

FaizA)
RantB)
TarımC)
KârD)

Atatürk, milli ekonominin temelini hangi
sektöre bağlamıştır?

19.

HizmetA)
TarımB)
UlaştırmaC)
SanayiD)

Bir hazine bonosunun veya tahvilinin
üzerinde yazılı olan faize ne ad verilir?

20.

Bağlı faizA)
Reel faizB)
Nominal faizC)
Serbest faizD)
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ALMANCA 8 A
Ich möchte Architektin ................ .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

werdenA)
wirstB)
würdestC)
würdenD)

Wir arbeiten ………. einer Firma.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

zuA)
beiB)
ausC)
abD)

Die Schüler gehen …………..…………….. in die
Grundschule.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

3.

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

Bu benim hayalim olurdu!

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Ich möchte auch schlafen und träumen!A)
Wir können davon träumen!B)
Das wäre mein Traum!C)
Ich habe denselben Traum!D)

............... ich eine Erfinderin wäre, ...............
würde ich eine neue Lernmaschine erfinden.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

5.

Wenn / dannA)
Weil / damitB)
Wie / dessenC)
Wo / somitD)

Ich mache eine Woche Urlaub und sie
................ wie ein Tag.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

hatA)
kommtB)
vergehtC)
stehtD)

Ja, ich stimme zu, dass das Internet ein
Müllhaufen ist.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Wie findest du meinen Computer?A)
Meinst du, dass wir heute ins Theater gehen
können?

B)

Glaubst du, dass ich das im Internet finden
kann?

C)

Stimmst du zu, dass das Internet ein
Müllhaufen ist?

D)

Ein Geologe ………… in Ölgesellschaften
arbeiten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

8.

kannstA)
kenntB)
kennenC)
kannD)
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A
Was bedeutet das Gegenteil von "Ärger"?

"Ärger" sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

SpannungA)
SpaßB)
ErinnerungC)
FolgeD)

Ein Velotaxi braucht kein Benzin, ausserdem
……………….

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?

10.

kann er ein Taxi bestellen.A)
ist es leise und es hat keine Abgase.B)
wird es meistens in der Innenstadt benutzt.C)
sieht es sehr modern aus.D)

Sie / stolz / das / Hochrad / auf / ist /
selbstgebaute

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

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

11.

Hochrad sie ist auf das selbstgebaute Stolz.A)
Sie ist Stolz auf das selbstgebaute Hochrad.B)
Auf das selbstgebaute sie ist Stolz Hochrad.C)
Stolz sie ist auf Hochrad das selbstgebaute. D)

Was bedeutet das Wort "belastend" auf
Türkisch?

"belastend" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

sakinleştiriciA)
heyecanlıB)
sıkıcıC)
yorucuD)

Warum machen Menschen Ferien?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Um sich zu erholen.A)
Du bekommst viele Geschenke zum
Geburtstag.

B)

Ja, ich habe die Prüfung bestanden.C)
Ich habe mir ein Fahrrad gekauft.D)

Viele Städte, Burgen und Dörfer liegen ………….
am Rhein.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

fließtA)
zeigtB)
hatC)
direktD)

Ein Gedicht vortragen bedeutet, ………………

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

15.

daß man ein Plakat kaufen kann.A)
daß man das Gedicht ohne Buch
präsentiert.

B)

daß man das Gedicht singt.C)
daß das Märchen aus alter Zeit kommt. D)

Das Dorf Keskin .......... nördlich am Porsuk.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

16.

nimmtA)
stehtB)
liegtC)
gehtD)
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A
Ich kenne das deutsche Volkslied!

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Wer kennt das Loreley-Lied? A)
Wer singt diese Lieder?B)
Welche Lieder magst du?C)
Warum singt ihr das Lied “die Loreley”?D)

Auf dem Wegweiser stehen einige Ortsnamen.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Burada birçok şehir ve birkaç önemli yer
görebilirsiniz.

A)

Yol levhası çok işimize yaradı.B)
Yol levhasında birkaç yer adı var.C)
Buradaki yerlerin haritasını levhada
görebilirsiniz.

D)

Im ............. kann man viele Informationen über
die Geschichte der Burg Rheinfels erfahren.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

19.

TerrasseA)
MuseumB)
BahnhofC)
PlakatD)

Von der Hotelterrasse hat man ……………………

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

20.

einen Felsen gebaut.A)
den schönsten Blick auf das Rheintal.B)
eine schöne Geschichte hören.C)
die besten Wünsche zu machen.D)
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İNGİLİZCE 8 A
Tomorrow afternoon at 3 we .............. to London
for holiday.
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

will flyA)
flyB)
will have flownC)
will be flyingD)

They …………  their work by tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

finishingA)
will have finished B)
finishedC)
finishD)

Tomorrow night at 9 he ………... his favourite
show on TV.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

will be watching A)
is watchingB)
watchesC)
will watchD)

Don’t call me after school. I ………… for
tomorrow’s exam.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

studiedA)
studyB)
will be studyingC)
will have studiedD)

If John had had some money, he ……… a new
car.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

could buyA)
must buyB)
must have boughtC)
would have boughtD)

If I were you , …………… . It’s too expensive.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

I couldn’t listen to the radioA)
I might take a taxiB)
I wouldn’t buy that cameraC)
I could play the pianoD)
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A
If we  ........... , we  ............. the bus.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

hurry / missedA)
hurrying / missB)
don’t hurry / will missC)
hurried / missD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

wouldA)
willB)
mustC)
might haveD)

If you have a headache , ………...  .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

call the policeA)
take an aspirinB)
write a letterC)
iron the clothesD)

Terry: Why didn’t you buy the pink dress?
Carol: ………..  I had already bought one.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

10.

BecauseA)
AfterB)
UntilC)
WhereverD)

Put the key ………… you can find it easily again.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

whereA)
soB)
whyC)
toD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

untilA)
as long asB)
in order toC)
whereD)

………….…. I see my mother, I feel happy.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

WhereA)
In order toB)
WheneverC)
WhileD)
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A
You can't go out  ……… you finish your
homework.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

inA)
sinceB)
whileC)
untilD)

The carpets at home .............. by the cleaning
company now.
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

will be washedA)
are washedB)
was washedC)
are being washedD)

French is  …………  in France.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

spokenA)
speakingB)
speakC)
has spokenD)

The pyramids ………… by the ancient Egypts.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

17.

was builtA)
builtB)
buildC)
were builtD)

‘Tutunamayanlar’ ………... by Oğuz Atay.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

18.

is writtenA)
will writeB)
was writtenC)
wasD)

Hot food ............... by the party organization
tomorrow.
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

servedA)
will be servedB)
are servedC)
was servedD)

The letters  ………  by the secretary tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

were postedA)
will be postedB)
are postedC)
postedD)
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FRANSIZCA 8 A
Demain, Aurélie et Anna ………… une voiture.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

achèterontA)
achètentB)
acheterC)
ont achetéD)

I. Laura est une belle fille.
II. Elle a un joli caractère aussi.
III. Elle est laide.
IV. C’est   une   personne   patiente,   sensible  et

tranquille.

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

2.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Elle est en retard ............ un accident sur la
route.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

à cause d'A)
à l'absence d'B)
pourquoiC)
siD)

Je n’ai rien oublié. Je m’en rappelle ………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

comme si c’était hierA)
tant mieuxB)
avec un seul motC)
en deux motsD)

...... pense à soi-même.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

CommeA)
ChacunB)
QuiC)
ToiD)

«Je pense prendre un café.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Kahve içmek istiyorum.A)
Kahve almayı düşünüyorum.B)
Bir fincan kahve lütfen.C)
Kahve alacağım.D)

trop     /     je     /     fatigué     /     suis
   I              II               III                IV

Mettez dans le bon ordre.

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

7.

I, III, II, IVA)
II, I, III, IVB)
II, III, I, IVC)
II, IV, I, IIID)

Pierre dort. Je lui dis : «…………».

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

Bon voyageA)
Bon anniversaireB)
Bonne nuitC)
Bonne fêteD)
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A
Peux-tu ....... présenter s'il te plaît?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

vousA)
teB)
leurC)
tonD)

Vous proposez un programme …………
directeur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

auA)
deB)
enC)
àD)

Paris est une ………  .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

villageA)
campagneB)
villeC)
paysD)

........ j'ai le temps, je peux vous aider.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

PourA)
À cause deB)
SiC)
ContreD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

quiA)
doncB)
oùC)
quelD)

........., elles sont allées au Musée du Louvre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

DemainA)
ChacunB)
HierC)
QuandD)

Aurélie : Tu as un examen demain?
Manuel : Oui, un examen de français.
Aurélie : Tu travailles?
Manuel : …………

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

Je te souhaite du courage.A)
Bonne chance alors!B)
Réussis ton examen.C)
Oui, je révise mes notes.D)

Mon ami a de mauvaises notes en littéraires. Il
........ dire la vérité à ses parents.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

obligéA)
hésiteB)
pardonnezC)
encouragementD)
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A
Je suis ......... le théâtre au cinéma.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

quiA)
pourB)
duC)
dansD)

«N’oublie pas d’éteindre la lumière.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Işığı söndür ve git.A)
Gitmeden önce ışığı söndür.B)
Işığı söndürmeden gitme.C)
Işığı söndürmeyi unutma.D)

La semaine prochaine, il ........ au Portugal.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

aA)
étaitB)
est alléC)
seraD)

Quand on va au restaurant, on ne doit pas
………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

commander un repasA)
payer l’additionB)
manger beaucoupC)
parler trop fortD)
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SEÇMELİ ALMANCA 8 A
Was bedeutet "boş" auf Deutsch?

"boş" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

leerA)
genialB)
richtigC)
relativ D)

Ich würde gern ein Kinderarzt werden.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Wo gibt es eine Post?A)
Was möchtest du essen?B)
Wann wart ihr im Kino?C)
Was ist für dich ein Traumberuf?D)

Ausbildung / Grundschule / Erfinder / Prüfung

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

Verilen sözcük grubuna uymayan
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

AusbildungA)
ErfinderB)
GrundschuleC)
PrüfungD)

Ich kann an einer Universität arbeiten.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Bir üniversitede çalışabilirim.A)
Ben üniversite mezunuyum.B)
Üniversitede çalışmak isterdim.C)
Üniversitenin çalışma alanı çok geniş.D)

…………. gehen von der esten bis zur vierten
Klasse in die Grundschule.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

5.

Das KindA)
Der JungeB)
Den MannC)
Die SchülerD)

Die technischen ……………. gehen weiter.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

6.

TatsacheA)
FormulareB)
EntwicklungenC)
BerufD)

Ich würde gern ein Auto erfinden, ………………

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

7.

daß ohne Benzin läuft.A)
damit wir zusammen fahren können.B)
ob ich ein neues kaufen kann.C)
wenn ich mitkommen kann.D)

Wegen dem Computer haben die Schüler das
Schreiben …………… .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

verfügenA)
vergessenB)
verbreitenC)
verlegenD)
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A
Heutzutage sind die Fernseher die größten
kulturellen Katastrophen.

Wie lautet der obige Satz in der Sigularform?

Verilen cümlenin tekil hali aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Heute sind die Fernseher eine grosse
Katastrophe.

A)

Heutzutage ist der Fernseher die größte
kulturelle Katastrophe.

B)

Der Fernseher wird zu einer Katastrophe.C)
Die Katastrophen entwickeln sich wegen
dem Fernseher.

D)

Ich will im Sommer nach Paris fliegen.

Welche Frage passt  zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Welche Probleme hast du im Sommer?A)
Warum ist es im Sommer wunderbar für die
Besucher?

B)

Wo warst du im Sommer?C)
Wohin willst du im Sommer fliegen? D)

……………. ist aus unserer Welt nicht mehr
…………….. .

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

11.

Der Computer / wegzudenkenA)
Die Energie / brauchtB)
Der Erfolg / modernC)
Das Velotaxi / besuchtD)

A: ……………………………
B: Ja, das ist ein Fahrradtaxi!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

12.

Wo ist die Haltestelle?A)
Hast du ein Auto?B)
Weißt du eigentlich, was Velotaxi bedeutet?C)
Hast du ein Taxi gerufen?D)

Fahren die Kinder gern Fahrrad?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun
cevabı olamaz?

13.

Ja, es macht ihnen Spaß.A)
Ja, weil es lustig ist.B)
Ja, um die Hausaufgaben zu machen.C)
Ja, weil es aufregend ist.D)

Was bedeutet das Gegenteil von “die
Spannung“?

“die Spannung “ sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Die ZufriedenheitA)
Die EntspannungB)
Der ÄrgerC)
Die AufregungD)

Heinrich Heine ist ein ………….. deutscher
Dichter.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

15.

berühmterA)
kleinB)
direktC)
blitzenD)
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A
Was bedeutet " anlatı " auf Deutsch?

"anlatı" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Der RomanA)
Das BuchB)
Die ZeitungC)
Die Erzählung D)

Viele Städte, Burgen und Dörfer ……….. direkt
am Rhein.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

17.

könnenA)
sitzenB)
schreibenC)
liegenD)

Die Stadt Bursa liegt westlich von Eskişehir.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Hast du Freunde aus Bursa?A)
Wo liegt die Stadt Bursa?B)
Wie gehst du nach Bursa?C)
Gibt es in Bursa viele Moscheen?D)

Die Landkarte …………… nur einen kleinen
Ausschnitt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

schreibtA)
fließtB)
zeigtC)
liegtD)

………….. von der Straße auf den Loreleyfelsen
ist wunderbar.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

20.

Ein PlakatA)
Aus SteinB)
Ein Blick C)
Die KinderD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 8 A
This time next Saturday I ………… to İstanbul for
the weekend.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

goA)
will goB)
will have goneC)
will be goingD)

My best friend ………… married by next June.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

getsA)
will have gotB)
will getC)
isD)

Don’t come early in the morning, I …………  .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

will be sleepingA)
sleepB)
sleptC)
will sleptD)

The party …………  before midnight.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

will be startingA)
startedB)
startsC)
will have startedD)

If I were very rich, I ………  poor people.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

would helpA)
helpB)
will helpC)
helpedD)

If we ……… a taxi , we would have arrived
earlier.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

had takenA)
have takenB)
takeC)
will takeD)
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A
Don’t get angry or sad if someone  ………  at
you.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

will shoutA)
is shoutingB)
shoutsC)
shoutedD)

If Jamie  ......... his motorbike, he ......... a new
car.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

sell / will buyA)
sells / would buyB)
sells / will buyC)
will sell / buysD)

If you ………  ill, go to the doctor.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

beA)
wasB)
areC)
wereD)

The film was very boring ……… some people fell
asleep.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

toA)
soB)
becauseC)
atD)

……… that water has lots of benefits, Kathy
drinks two litres a day.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

Due to the factA)
BecauseB)
ForC)
SinceD)

………………. they got home, the boy had eaten
all the cake.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

BecauseA)
Due to the fact thatB)
WheneverC)
By the timeD)
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A
Taner can’t play with his tablet ………… he
finishes his homework.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

becauseA)
toB)
untilC)
atD)

He cannot go ………  he wants.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

sinceA)
whereverB)
byC)
forD)

Sarah ate a big sandwich .......... she was hungry.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

whyA)
toB)
inC)
asD)

French  ………  in Belgium.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

was spokenA)
is spokenB)
will be speakC)
speaksD)

The windows  ………  by Semih yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

were brokenA)
brokeB)
will be brokenC)
are brokenD)

The letters ……… by the secretary tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

postedA)
will be postedB)
are postedC)
were postedD)

The walls  ………  by the painters now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

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

Mehmet Rauf wrote ‘Eylül’.

Which of the following is the passive voice of
the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
edilgen yapıda kurulmuş biçimidir?

20.

‘Eylül’ has written by Mehmet Rauf.A)
‘Eylül’ is written by Mehmet Rauf.B)
‘Eylül’ was written by Mehmet Rauf.C)
‘Eylül’ has been written by Mehmet Rauf.D)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 8 A
Si tu vas chez Paul, ………… tes clés. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

prendsA)
prenezB)
prisC)
prendreD)

Hier, il ………… un beau film.  

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

a regardéA)
regardeB)
regarderC)
regarderaD)

«Marie est tombée amoureuse.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Marie düştü.A)
Marie âşık oldu.B)
Marie’nin sevgilisi düştü.C)
Marie aşkı buldu.D)

On va faire un pique-nique: il faut ………… le
barbecue.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

allerA)
faire du feuB)
allumerC)
couper le boisD)

- Demain, nous allons partir en Espagne.
- .............!

Choisissez l'éxpression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

Bon voyageA)
Bon appétitB)
Bonne anniversaireC)
Bonne nuitD)

Elle a invitée ses amis pour ........ anniversaire.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

lesA)
sesB)
taC)
sonD)

Nous donnons des conseils ……… la fille.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

luiA)
àB)
deC)
enD)

La Turquie est un ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

paysA)
campagneB)
villeC)
villageD)
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A
I. L’omelette est aux champignons.
II. Le jus de pomme est une boisson.
III. La café aussi.
IV. Mais la glace est un dessert.

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

9.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Mon père est contre la vie à la campagne mais
ma mère est ………  .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

contreA)
enB)
dansC)
pourD)

Ça vous dérange ………… je me lève?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

parA)
pourB)
siC)
deD)

Tu ne penses pas y aller?

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Oraya gitmeyi düşünüyor musun?A)
Orada ne kadar kalacaksın?B)
Oraya nasıl gideceksin?C)
Oraya gitmeyi düşünmez misin?D)

Léa et Alice sont les enfants de Pierre. Elles sont
……… . 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

cousinsA)
frèresB)
cousinesC)
sœurs D)

Elle est triste ………… changement.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

car leA)
parB)
à cause duC)
queD)

Elle lit deux livres .......... mois.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

laA)
parB)
dansC)
chacuneD)

Véronique ………. est mariée avec Bruno ……….
très bien.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

16.

que / danseA)
qui / danseB)
que / dansentC)
qui / dansentD)
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A
- Qu'est-ce que vous préférez? Le cinéma ...........

le théâtre?
- Le théâtre, bien sûr.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

niA)
ouB)
etC)
avecD)

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

Choisissez les expressions qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

Vous aimez les vacances / Quelle villeA)
Vous allez où / QuandB)
Vous faites quoi cet été / OùC)
Vous nagez / OùD)

C'est une ville ........... .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

deçuA)
patientB)
tranquilleC)
intelligenteD)

 …………, ils viendront chez nous.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

La dernière foisA)
Le mois dernierB)
HierC)
Le mois prochainD)
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HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 4 A
Hudeybiye Antlaşması kimlerle
imzalanmıştır?

1.

Mekkeli müşriklerA)
Medineli müşriklerB)
Kudüslü müşriklerC)
Taifli müşriklerD)

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

2.

Hz. Ümmü SelemeA)
Hz. HaticeB)
Hz. AişeC)
Hz. FatımaD)

Hz. Muhammed’in başarısı ve dürüstlüğü
herkes tarafından takdir edilirdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliği nedeniyle
söylenmiştir?

3.

İkrâmA)
El EminB)
MüslimC)
Ebu DavutD)

Peygamberimizin ilk eşi aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Hz. HaticeA)
Hz. AyşeB)
Hz. FatmaC)
Hz. ÜmmühanD)

Peygamberimiz (s.a.v) yönetim konularında
çevresindeki kişilere danışarak karar verirdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri
değildir?

5.

Hz. AyşeA)
Hz. EbubekirB)
Hz. AliC)
Hz. İbrahimD)

İnsanın hür iradesiyle herhangi bir dini
benimsemesi aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?

6.

Hakikat özgürlüğüA)
İbadet etmeB)
Yaşama özgürlüğüC)
İnanç özgürlüğüD)

Medine İslam Devletinin ilk yazılı anayasası
olarak kabul edilen sözleşme aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Handek sözleşmesiA)
Medine SözleşmesiB)
Tebük SözleşmesiC)
Mekke SözleşmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre bir
yöneticinin görevleri arasında sayılmaz?

8.

Adaletli davranmakA)
Ehliyet ve liyakate önem vermekB)
Kararları tek başına almakC)
İstişare yapmakD)

“Başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet
gününde Yüce Allah, yedi sınıf insanı, arşının
gölgesinde barındıracaktır.”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz
edilenlerden biri olamaz?

9.

Adaletli yöneticiA)
Tenhada Allah’ı anıp gözyaşı döken kimseB)
Sağ elin verdiğini sol eli görüp sadakaları
açık eden kimse

C)

Kalbi mescitlere bağlı olan MüslümanD)

Aşağıdakilerden hangisi, halkın yöneticisine
bağlılığını bildirmesi ve hukuktan ayrılmadığı
sürece ona itaat edeceğine dair söz
vermesidir?

10.

İmanA)
DizdarB)
ŞirkC)
BiatD)
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A
Peygamberimiz ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Kadınlara karşı hoşgörülü davranmıştır.A)
Eşlerinin birbirlerine iyi davranmasını
istemiştir.

B)

İlim öğrenmeleri konusunda erkekleri daha
fazla teşvik etmiştir.

C)

Peygamberimize kadınlar rahatlıkla soru
sorabilirdi.

D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) babasının adı
nedir?

12.

AbdullahA)
AbdulrahmanB)
AbdülmuttalipC)
AbdülrahimD)

“……. İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi
ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye
ederim. Siz kadınları, Allah’ın bir emaneti olarak
aldınız, onların namuslarını ve iffetlerini Allah
adına söz vererek helâl edindiniz. ……”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadisten
çıkan sonuç değildir?

13.

Kadın haklarına riayet edilmelidir.A)
Kadınlar ve erkekler nikâhla birbirlerine helâl
olurlar.

B)

Kadınlar Allah’ın emanetidir.C)
Erkekler kadınlara göre daha fazla hakka
sahip olmalıdırlar.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
inanç ve ibadet özgürlüğüne yaklaşımını
gösteren örneklerden biridir?

14.

Talas SavaşıA)
Kerbela OlayıB)
Cemel VakkasıC)
Medine SözleşmesiD)

Hz. Muhammed, Veda Haccı için aşağıdaki
şehirlerin hangisine gitmiştir?

15.

MekkeA)
CiddeB)
ŞamC)
MedineD)

Mescid-i Nebi’nin yanına çadırını kurarak
hastaları tedavi eden hemşire
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

FatmaA)
RufeydeB)
HalimeC)
AyşeD)

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
yönetim ilkelerinden biri değildir?

17.

İstişareA)
EğitimB)
Azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesiC)
Sosyal adaletD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) kadınlara karşı davranışlarından biri
değildir?

18.

DuyarsızA)
AnlayışlıB)
NazikC)
KibarD)

Medine Antlaşmasına ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

İnanç ve ibadet özgürlüğü teminat altına
alınmıştır.

A)

Müslümanlara özgürlükler konusunda
diğerlerine göre imtiyaz sağlanmıştır.

B)

Dini grupların hakları belirlenmiştir.C)
Medine’de barışın sağlanmasına katkıda
bulunmuştur.

D)

Yöneticilerin hukuku hiçe sayarak halkı
yönetmesine ne ad verilir?

20.

ZulümA)
AdaletB)
İstişareC)
BiatD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 A
Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü
uyumuna aykırıdır?

1.

meslektaşA)
konuşmaB)
doludurC)
çiçekçiD)

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde eşitlik hâli
eki kullanılmıştır?

2.

arabadanA)
bilgeceB)
evdeC)
ipleD)

Türkçe kelime kökünde aynı iki ünsüz yan
yana gelmez. Ancak, bazı Türkçe kelimeler
zaman içinde değişime uğradığından bu
kurala uymaz. Aşağıdaki kelimelerden
hangisi bu duruma örnektir?

3.

hürriyetA)
hüzzamB)
kubbeC)
anneD)

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili
sözcüklerin hangisinde 3. tekil kişi iyelik eki
kullanılmıştır?

4.

Arabamız evin önündeydi.A)
Atkını almayı unutma!B)
Elbisesinin eteği sökülmüştür.C)
Eviniz çok güzel olmuş.D)

Ortak dilin dışında, daha çok küçük gruplar
arasında kullanılan söz ve söyleyişlerden
oluşan özel dile ne ad verilir?

5.

ŞiveA)
LehçeB)
AğızC)
ArgoD)

Kutadgu Bilig, Divanü Lugati’t–Türk,
Atabetü’l–Hakayık gibi eserler aşağıdaki
Türkçe dönemlerinin hangisine örnektir?

6.

Batı TürkçesiA)
Eski TürkçeB)
Doğu TürkçesiC)
Osmanlı TürkçesiD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil
gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?

7.

Yeni evimize taşındık.A)
İzmir’e yarın gideceğiz.B)
Babam çiçekleri suluyor.C)
Akşam bize gelmelisin.D)

Aşağıdaki kelimelerden hangisi iki fiilin
kaynaşmasıyla oluşmuş birleşik bir
kelimedir?

8.

tutkalA)
dalgakıranB)
gecekonduC)
kahvaltıD)

Aşağıdaki paragraf içinde kaynak gösterme
ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Parantez içinde yazarın soyadı, kitabın
basım yılı ve sayfa numarası yazılır.

A)

Parantez içinde sadece yazarın adı soyadı
yazılır.

B)

Alıntı veya atıf yapılan bilgiler parantez
içinde verilir.

C)

Basım yılı ile sayfa numarası arasına iki
nokta işareti konur.

D)

“Gider oldum kömür gözlüm elveda”
dizesinde aşağıdaki edebi sanatlardan
hangisi vardır?

10.

TeşhisA)
CinasB)
TeşbihC)
MecazımürselD)

Türk edebiyatında makale türünün ilk
örneklerini aşağıdaki yazarlardan hangisi
vermiştir?

11.

ŞinasiA)
Namık KemalB)
Ziya PaşaC)
Ahmet Mithat EfendiD)
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A
Bir kitabın birden fazla yazarı varsa dipnot
sisteminin kaynakça bölümünde künye
sıralaması nasıl verilir?

12.

Aksan, Doğan. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Türkçenin Gücü.(1990).

A)

Doğan Aksan. Türkçenin Gücü. Ankara:
Bilgi Yayınevi.(1990).

B)

Aksan, Doğan (1990). Türkçenin Gücü.
Ankara: Bilgi Yayınevi.

C)

Aksan, Doğan (1990). Ankara: Bilgi
Yayınevi. Türkçenin Gücü.

D)

Aşağıdakilerden hangisi makalenin
özelliklerinden biri değildir?

13.

Öznel bir anlatım dilinin kullanılmasıA)
Belli bir düşüncenin kanıtlara dayandırılarak
açıklanması

B)

Ortaya konulan düşüncenin bilimsel
temellere ve bilgilere dayandırılması

C)

Öğretici metinlerden biri olmasıD)

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

          bak

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki kafiye
türlerinden hangisi kullanılmıştır?

14.

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

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti konulmaz?

15.

Saat kaçta buluşuyoruzA)
Onun ne zaman geleceğini bilmiyorumB)
Kitabı nereye koydunC)
Siz de mi resim yapıyorsunuzD)

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili
sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?

16.

Bazı kitaplarımı kütüphaneye verdim.A)
Param olsa bir araba alırım.B)
Kâğıdı makasla kestim.C)
Çanakkale Boğazı’nı ilk kez görüyorduk.D)

Roman türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

17.

15. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır.A)
İlk örneği Cervantes’in “Don Kişot” adlı
eseridir.

B)

Bir olay çevresinde gelişen, anlatmaya
dayalı bir metindir.

C)

Olay örgüsü seçilmiş bir anlatıcı tarafından
nakledilir.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil
vardır?

18.

Arkadaşını görmek için dışarı çıktı.A)
Şapkasını ince ipten örmüştü.B)
Her toplantıda bu konuya değiniyorum.C)
Beni yalnız sen anlarsın.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme
isim tamlaması vardır?

19.

Kapının önünde neden bekliyorsun?A)
Bu soğuk havada evde oturalım.B)
Ahmet’in dönem ödevi sonunda bitti.C)
Kitabın kapağı yırtıldı.D)

Aşağıdaki yazar ve eseri eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

20.

Dostoyevski-Suç ve CezaA)
Reşat Nuri Güntekin-ÇalıkuşuB)
Halide Edip Adıvar-Sinekli BakkalC)
Balzac-Madam BoveryD)
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MATEMATİK 6 A

Yarıçapı yüksekliğinin ü kadar olan bir dik

dairesel silindirin hacmi cm3 olduğuna
göre yarıçapı kaç cm'dir?

1.

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

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

Buna göre fotoğraf gerçek uzunluğu hangi
oranda küçültülmüştür?

2.

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

 ölçekli bir krokide alanı 0,2 cm2

olan bir bölgenin gerçek alanı kaç m2 dir?

3.

15.000A)
45.000B)
150.000C)
450.000D)

Ölçeği olan bir haritada 2 cm’lik

uzunluk gerçekte kaç km’dir?

4.

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

Silindir biçiminde bir kapta bir miktar su
vardır. Bu kaptaki suyun içine küp şeklinde
bir cisim atılınca kaptaki su seviyesi 27 birim
yükseliyor. Sonra kaba küp şeklinde bir
cisim daha atılıyor. Bu sefer su 1 birim
yükseliyor. Her iki cisimde tamamen su
içinde kaldığına göre küplerin ayrıtlarının
oranı kaçtır?

5.

2A)
3B)
6C)
9D)

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

6.

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

Alanı    m2    olan    daire   şeklindeki   bir
havuzun çevresi kaç m'dir?

7.

6A)

9B)

18C)

36D)

a ve b sayılarının aritmetik ortalaması 26’dır.
a, b ve c sayılarının aritmetik ortalaması ise
25 ‘tir. Buna göre c sayısı kaçtır?

8.

19A)
20B)
22C)
23D)

Bir toplulukta yer alan kişilerin bildikleri
yabancı dillere göre dağılımları yukarıdaki
daire grafiğinde verilmiştir. 20 kişi Fransızca
bildiğine göre, Almanca bilenlerin sayısı
kaçtır?

9.

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

Üç madeni para birlikte atıldığında 2 yazı ve
bir tura gelme olasılığı kaçtır?

10.

A)

B)

C)

D)
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A

Yukarıdaki grafikte bir çalışanın aylık gelirinin
giderlere göre dağılımı verilmiştir.

Grafiğe göre sağlık gideri, aylık gelirin yüzde
kaçına eşittir? 

11.

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

12. ve 13. soruları aşağıdaki tabloya göre
cevaplayınız.

Ürün İsmi 2012 Yılı
Ürün Sayısı

2013 Yılı
Ürün Sayısı

Gömlek 360 400
Pantolon 450 600
Elbise 350 650
Etek 300 550
Ceket 390 600
Kazak 550 750

Yukarıdaki tabloda 2012 ve 2013 yıllarında bir
mağazada çeşidine göre satılan ürün miktarları
verilmiştir. 

Buna göre satış miktarı 2013 yılında 2012
yılına göre en çok artan ürün aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

ElbiseA)
GömlekB)
EtekC)
PantolonD)

Buna göre 2012 yılında satılan ürünler
dairesel grafikle gösterildiğinde; gömlekleri
gösteren daire diliminin merkez açısı kaç
derece olur? 

13.

30° A)
45° B)
54° C)
75° D)

İngilizce sınavında bir sınıfta öğrencilerin aldıkları
notlara göre dağılımları yukarıdaki grafikte
gösterilmiştir.

Buna göre bu notlardan oluşan veri
grubunun tepe değeri (modu) kaçtır?

14.

20A)
60B)
80C)
100D)

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

15.

A)

B)

C)

D)
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A

Bir soruyu Ali’nin çözme olasılığı 

Ayşe’nin çözme olasılığı ise tür. Aynı

soruyu Ali’nin veya Ayşe’nin çözme olasılığı

 olduğuna göre her ikisinin de soruyu

çözme olasılığı kaçtır?

16.

A)

B)

C)

D)

Bir torbada 3 sarı, 4 kırmızı ve 5 beyaz bilye
vardır. Bu torbadan rastgele alınan bir
bilyenin kırmızı veya beyaz olma olasılığı
kaçtır? 

17.

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

Bir zar atıldığında 5 gelme olasılığı kaçtır?18.

A)

B)

C)

D)

Bir zarın 2 yüzü sarı, 3 yüzü mavi ve 1 yüzü
kırmızı boyalıdır. Buna göre, zar bir kez
atıldığında sarı yüzün üzerine düşme olasılığı
kaçtır?

19.

A)

B)

C)

D)

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

20.

9/55A)
13/55B)
39/55C)
41/55D)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 3 A
“Evde yaşayan evcil hayvanlarınızı makinenizin
yanına yaklaştırmayınız. Makinenizin kurulumunu
yapmadan önce paketini kontrol ediniz. Paket
açıldıktan sonra dış yüzeyini mutlaka kontrol
ediniz. Paketi açılmış yada hasarlı makineyi
çalıştırmayınız.”

Yukarıdaki parçada  aşağıdaki anlatım
türlerinden hangisi ağır basmaktadır

1.

Emredici anlatımA)
Düşsel anlatımB)
Öyküleyici anlatımC)
Kanıtlayıcı anlatımD)

“Bir zamanlar bir yolcu dağların derinliklerinde,
kalın bir kar tabakasıyla kaplı az kullanılan bir
patikada tek başına yürüyordu. Kar giderek daha
derinleşiyor, yol giderek daha tehlikeli olmaya
başlıyordu. Sonunda yolcu soğuğa
dayanamayacak hale geldi ve yere yığıldı. Şansı
varmış ki, aynı yoldan ikinci bir yolcu geçti ve
diğerinin durumunu görünce çok üzüldü. Onu
kaldırdı ve kendine getirecek bir şeyler verdi.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

2.

BetimlemeA)
Açıklama B)
Tartışma C)
Öyküleme D)

Deniz güldü halime, 
Bir avuç su verdi elime, 
"biterse gözyaşın al" dedi, 
"doldur tekrar yerine" 

Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden  hangisi doğrudur?

3.

Tüm kelimeler gerçek anlamında
kullanılmıştır.

A)

Öğretici anlatım vardır.B)
Kişiselleştirme vardır.C)
Alaycı cümleler vardır.D)

Saydam bir yüzey üzerine alınmış,
projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif
görüntüye ne ad verilir?

4.

SunuA)
SlaytB)
İletiC)
MetinD)

Aşağıdakilerden hangisi düşsel anlatımın
özelliklerinden biridir?

5.

Daha çok nesnel ifadeler kullanılır.A)
Uyulması beklenen bir üslubu vardır.B)
Kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmez.C)
Zaman belirli ya da belirsizdir; olağanüstü
özelliklere sahip olabilir.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birbiriyle
karıştırılan sözcük kullanımından”
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

6.

Öğrenim durumunu gösteren belgeyi
müdüre verdi.

A)

Bazı öğrenciler derste çok çekingen
davranırlar.

B)

Onların azımsadığı genç edebiyatçılar çok
başarılı oldular.

C)

Bu yörenin kendine özgü yemekleri vardır.D)

“Böyle konuları hiç sevmem, nefret ederim.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Tamlama yanlışlığıA)
Tümleç eksikliğiB)
Sözcüğün yanlış yerde bulunmasıC)
Gereksiz sözcük kullanımıD)

“Yılın son günü pis ve uğursuz bir havada
Bayezit Meydanı'nda, havuzun etrafında, bir
arkadaşla, bomboş ceplerle ve ezik ve yenik ve
toplum tarafından horlanmış dolaşırken... Bilime,
politikaya, sanata, hele hele paraya, yani
ekonomik kaderlere dair felsefeler yürütürken...
Bu şans bende iken başka ne olsun? İclâl’le ve
annesiyle burun buruna geliverdik.”

Yukarıdaki parçada  aşağıdaki anlatım
türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

8.

Öyküleyici anlatımA)
Kanıtlayıcı anlatımB)
Tartışmacı anlatımC)
Mizahi anlatımD)
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A
“Çağdaşlaşma denildiğinde, çağımızın özlemleri,
gereksinimleri, akımları karşısında duyarlı ve
hoşgörülü olmayı anlıyoruz. Çağdaş insan,
çevresiyle, ülkesiyle hatta dünya ile birlikte yaşar;
çevresinin sorunlarıyla yüklüdür ve huzursuzdur.
Böyle bir insanda mutluluk değerleri toplumsal ve
evrenseldir.”

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden
hangisi çağdaş insan özelliklerinden biri
değildir?

9.

Duyarlı olmakA)
Değişimlere açıkB)
Hoşgörülü olmakC)
Durgun olmakD)

Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf
oluşturulursa hangisi giriş cümlesi olmaya
en uygundur?

10.

Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip
olması ile roman ve diğer anlatı türlerinden
ayrılır.

A)

Öykü, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı
aktaran kısa, düzyazı şeklindeki anlatıdır.

B)

Bizde ilk gerçek temsilcisi olarak Ömer
Seyfettin'i görmek mümkündür.

C)

Olayın geçtiği yer sınırlı, anlatım özlü ve
yoğun olup karakterler belli bir olay içinde
gösterilir.

D)

Gide'e göre bir edebi eserin okunup anlaşılması
çok önemli bir iştir. Eserini tekrar tekrar okunması
için yazar. Bu konuda şöyle der: "Sadece tekrar
tekrar okunmak için yazıyorum.” Paludes
(Bataklıklar) isimli anti-romanının giriş bölümünde
"kitabımı başkalarına açıklamadan önce onların
bana onu açıklamalarını bekliyorum. Önce benim
kitabımı, izah etmem demek, kitabımın anlamını
kısıtlamam demektir... Bir kitap devamlı bir
işbirliği (collaboration) işidir." der. Bu ifadesinde
yazar, okuyucusuna kitabın gizemli içeriğini açık
bir şekilde sergilemek istemez. Onu
okuyucusunun çözmesini ister.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?

11.

Düşsel anlatım A)
Tanık göstermeB)
Kanıtlayıcı anlatımC)
Dilin göndergesel işlevde kullanımıD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir
anlatım söz konusudur?

12.

Türkiye’nin nüfusu pek çok Avrupa
ülkesinden daha fazladır.

A)

Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege
Bölgesidir.

B)

Dostluğun olmadığı yerde insancıl bir
değerin gelişebileceğine inanmıyorum.

C)

Nurullah Ataç’ın yazılarında “ve” bağlacını
göremezsiniz.

D)

“Akşam üstleri güneş batarken Ankara ne kadar
güzelleşir! Kan kırmızı yuvarlak bir külçe,
dağların üstüne doğru yavaş yavaş inmeye
başlar; yekpare, geniş bir billur parçası haline
giren ufuktan misli görülmemiş bir renk ve ışık
yağmuru boşanır ve bütün gün, derme çatma
binaları, ıssız caddeleri, yetim anıtları, bodur
akasya ağaçlarıyla, çiğ bir aydınlık içinde
uyumuş kalmış çıplak şehrin çelimsiz gövdesi,
birdenbire en halis erguvanlara bürünmüş olarak
silkinip doğrulur.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

13.

Açıklama A)
Öyküleme B)
Tartışma C)
BetimlemeD)

“Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Sözcüğün yanlış yerde kullanımıA)
Yüklem eksikliğiB)
Gereksiz sözcük kullanımıC)
Tümleç yanlışlığıD)

Çiçekler damlıyor gecenin parmaklarından
Dudaklarımda eski bir mektep türküsü
Karanlıkta sana doğru uzanmış ellerim
Gözlerim gözlerini arıyor durmadan
Nerdesin?
(Atilla İlhan)

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Yaşama sevinciA)
YalnızlıkB)
HüzünC)
MutlulukD)
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A
“Şu anda dünya üzerinde 1 milyardan fazla araç
kullanımdadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde her
gün ortalama 165.000 araç üretilmektedir. Son
aylarda 1500 kişiyle yapılan bir ankete göre bir
İstanbullu günde ortalama 1 saat 20 dakikasını
trafikte geçiriyor. Bu ise haftada yaklaşık 11 saat,
yılda ise 24 güne tekabül ediyor.”

Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

16.

Öyküleyici anlatım için betimlemeler
yapılmıştır.

A)

Okuyucuda etki bırakmak için örnekler
verilmiştir.

B)

Kanıtlayıcı anlatım için sayısal verilerden
yararlanılmıştır.

C)

Kelimeler daha çok mecaz ve yan
anlatımlıdır.

D)

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler
önünde, sohbet havası içinde uzmanları
tarafından tartışıldığı konuşmalara ne ad
verilir?

17.

PanelA)
Açık oturumB)
SempozyumC)
ForumD)

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

18.

A’dan Z’ye bütün konulara çalışıp gelmeleri
söylendi.

A)

Hazırlanan sınavlar ücretsiz öğrencilere
dağıtılacakmış.

B)

Eve henüz gelmiştik ki kapının zili çaldı.C)
Bir hafta boyunca evde yapayalnız kaldığını
duydum.

D)

“Davranışları duygusal durumlarına bağlı olan
olanlar, kriz durumlarında ne yapacaklarını
önceden planlamamış olanlardır. Onlar fırtınalı
denizde dümensiz bir tekne gibi ordan oraya
savrulur ve bir yere varamazlar. Kriz
zamanlarında ne yapacağını önceden planlayan,
duygusal durumların esiri olmayan insanlardır
başarılı insanlar.”

Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Başarılı insanlar duygusal değillerdir.A)
Kriz zamanlarında duygusallık iyidir.B)
Fırtınalı denizde dümen savrulabilir.C)
Duygusal duruma göre davranmak
başarısızlık getirir.

D)

“Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.”
Mustafa Kemal

Yukarıda söylenen sözün dolaylı anlatıma
örnek olabilmesi için nasıl kullanılması
gerekir?

20.

Mustafa Kemal, egemenliğin kayıtsız ve
şartsız milletin olduğunu söylemiştir.

A)

Mustafa Kemal bu konuda “Egemenlik
kayıtsız ve şartsız milletindir.” der.

B)

Mustafa Kemal’e göre “Egemenlik kayıtsız
ve şartsız milletindir.” 

C)

“Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.”
diyor Mustafa Kemal.

D)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 3 A
İslâmiyetten önceki dönemde yuğ
törenlerinde bir kağanın, bir kahramanın
ölümüne duyulan üzüntüyü ifade eden, ölen
kişinin niteliklerini dile getiren, kopuz
eşliğinde söylenen şiirlere ne ad verilir?

1.

DestanA)
SaguB)
KoşukC)
SavD)

Türk ruhundan çıkmış, Türk’ün öz benliğini
yansıtan eserlerdir. Bunlar, kendilerine yurt
edindikleri topraklar üzerinde boy atmışlardır. Aile
içinde kök salmış bir ahlak, sağlam bir karakter,
doğruluk, sözünün eri olma, kısacası insan olma
bu hikâyelerin her yerinde onun en belli çizgisidir.
Doğu edebiyatının taklitlerini veren öteki halk
hikâyeleri yanında bunlar türlü bakımdan
eşsizdirler.

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Kül Tigin YazıtıA)
Battal Gazi DestanıB)
Danişment Gazi DestanıC)
Dede Korkut Hikâyeleri D)

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

3.

Gölge oyunuA)
Orta oyunuB)
MeddahlıkC)
Mim sanatıD)

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

4.

ÇehovA)
StendhalB)
ThomsenC)
BalzacD)

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

5.

Manas DestanıA)
Ergenekon DestanıB)
Şu DestanıC)
Göç DestanıD)

1928 yılında yayımlanan ve Türkiye'de
edebiyat tarihi alanında, Batılı anlamda
yapılan ilk kapsamlı eser aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Milli EdebiyatımızA)
Türk Edebiyatına GirişB)
Edebiyat TarihiC)
Sanat TarihiD)

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

7.

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

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

8.

SophoklesA)
MiltonB)
AriostoC)
HomerosD)

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

9.

GöktürklereA)
KırgızlaraB)
SakalaraC)
UygurlaraD)

Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerindendir.
Eser adını iyi ve kötü düşünceli iki prensten
almaktadır. Eserin aslı Sanskritçedir. Dinsel
masal niteliği taşımaktadır.

Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Kalyanamkara ve PapamkaraA)
Kutadgu BiligB)
Atabetü’l HakâyıkC)
İlyada ve OdysseiaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi, eski Türk şairlerine
Türk boyları arasında verilen isimlerden biri
değildir?

11.

ŞairA)
BaksıB)
ŞamanC)
OyunD)

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

12.

DestanA)
SavB)
SaguC)
KoşukD)

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

13.

Edebi metinlerA)
Anlam bilimiB)
Edebiyat tarihiC)
Halk bilimiD)

Edebiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Bir söz sanatıdır.A)
Tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji vb. bilim
dallarından yararlanır.

B)

Anlatım aracı dildir.C)
Toplumsal olaylarla ilgili değildir.D)

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

15.

M. Nihat ÖzönA)
Ahmet Hamdi TanpınarB)
M. Fuat KöprülüC)
Ziya GökalpD)

Aşağıdaki edebî dönemlerden hangisi Batı
Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı içinde yer
almaz?

16.

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

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

17.

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

Türk Edebiyatında, Kurtuluş Savaşı üzerine
yazılan ilk roman aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Yorgun SavaşçıA)
Türk’ün Ateşle İmtihanıB)
Mor Salkımlı EvC)
Ateşten GömlekD)

Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
Kadir Mevlam seni öğmüş yaratmış
Kısmeti olduğun kullar öğünsün

Yukarıdaki dizelerin sahibi ünlü halk şairi
kimdir?

19.

Pir Sultan AbdalA)
KaracaoğlanB)
DadaloğluC)
Âşık VeyselD)

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

Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

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

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0101-A

73 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 5 A
Aşağıdaki romanlardan hangisi Tanzimat
Edebiyatının ikinci döneminde romantizmden
realizme geçişin göstergesidir?

1.

Vatan Yahut SilistreA)
Şair EvlenmesiB)
TelemakC)
SergüzeştD)

Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Dönemi
aydınları arasında yer almaz?

2.

Nazım HikmetA)
Namık KemalB)
Ziya PaşaC)
Samipaşazade SezaiD)

Noktalama işaretleri ilk kez aşağıdakilerden
hangisinde kullanılmıştır?

3.

Cezmi’deA)
Eşber’deB)
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’ndeC)
Telemak’taD)

Türk Edebiyatında Recaizâde Mahmut Ekrem
tarafından yazılan ilk realist roman
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Küçük ŞeylerA)
Taaşsuk-ı Talat ve FitnatB)
Araba SevdasıC)
Son PişmanlıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Döneminde Batıdan dilimize tercüme edilen
eserlerden biridir?

5.

İntibahA)
SefillerB)
Savaş ve BarışC)
Anna KareninaD)

Ölen bir kişinin ardından onun
kahramanlıklarını, yiğitliklerini anlatmak için
yazılan eserlere ne ad verilir?

6.

Terkib-i bendA)
Terci-i bendB)
RubaiC)
MersiyeD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Edebiyatının birinci döneminin önemli
temsilcilerinden biridir?

7.

Samipaşazâde SezaîA)
Abdülhak HamitB)
Recaizâde Mahmut EkremC)
Ahmet Mithat EfendiD)

Namık Kemal’in Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerini anlattığı, vatanın içinde
bulunduğu durum karşısında devleti
yönetenlerin davranışlarını eleştirdiği şiiri
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

MakberA)
Müntehabatı EşarB)
Vatan MersiyesiC)
ZafernameD)

1860 yılında Şinasi ve Ağâh Efendi tarafından
çıkarılan ilk özel Türkçe gazete,
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

İbretA)
Tercüman-ı AhvâlB)
Ceride-i HavadisC)
Tercüman-ı HakikatD)

Gerçeğin hayal dünyasında yeniden
şekillendiği metinlere ne ad verilir?

10.

Kurmaca metinA)
Yazılı metinB)
Öğretici metinC)
Edebî metinD)

Aşağıdakilerden hangisi, ikinci dönem
Tanzimat Edebiyatının önemli
temsilcilerinden biridir?

11.

Ziya PaşaA)
ŞinasiB)
Ahmet Mithat EfendiC)
Abdülhak HamitD)
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A
Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın Londra'da
çıkardıkları gazete aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

MuhbirA)
HürriyetB)
CumhuriyetC)
VatanD)

Namık Kemal’in 1876 yılında Magosa’da
sürgünde bulunduğu sırada yazdığı,
romantizm akımının etkilerini taşıyan eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

HarabatA)
İntibahB)
SergüzeştC)
Son PişmanlıkD)

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sosyal ve
siyasi yapısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Orduda yapılan düzenlemeler ile savaşlarda
büyük başarılar kazanılmıştır.

A)

Devlet kurumları yeniden yapılandırılmıştır.B)
Yapılması gereken yenilikler Tanzimat
Fermanı ile halka duyurulmuştur.

C)

Batı'da gerçekleşen bilimsel gelişmeler
örnek alınmıştır.

D)

Aşağıdaki şair ve yazarlardan hangisi
toplumsal konular yerine bireysel konularda
yazmayı yeğlemiştir?

15.

Namık KemalA)
ŞinasiB)
Sami Paşazâde SezaîC)
Ziya PaşaD)

Terkibi bend ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

16.

Çağdaş Türk Edebiyatının nazım
biçimlerindendir.

A)

Bentlerin her birine terkiphane adı verilir.B)
Dini, felsefi ve sosyal yaşamla ilgili konular
işlenir.

C)

Her biri gazel tarzında uyaklanmış 510
bentten meydana gelir.

D)

Tanzimat Fermanı'nın hazırlanış amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Savaşlarda yenilgiye son vermekA)
Ordudaki değişen disiplin anlayışına el
atmak

B)

Devrin gereksinimlerine uygun Batı esasları
doğrultusunda yeniden yapılanmak 

C)

Osmanlı Devleti'ndeki değişimlere engel
olmak 

D)

Recaizâde Mahmut Ekrem ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Tasviri Efkâr gazetesinde yazılar yazmıştır.A)
Galatasaray Lisesi’nde edebiyat
öğretmenliği yapmıştır.

B)

Tanzimat edebiyatı şair ve yazarlarındandır.C)
Toplumsal konular hakkında eserler
vermiştir.

D)

Tanzimat Dönemi'nde çıkarılan ilk resmî
gazete aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Takvimi VekayiA)
Tercümanı HakikâtB)
Ceridei HavadisC)
Tercümanı AhvalD)

Türk Edebiyatında Şinasi tarafından yazılan
ilk tiyatro eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Macera-yı AşkA)
Şair EvlenmesiB)
Zavallı ÇocukC)
KarabelâD)
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GİRİŞİMCİLİK 1 A
Aşağıdakilerden hangisi girişimciyi teşvik
eden devletin sağladığı olanaklardan biri
değildir?

1.

Bürokrasiyi artırmakA)
Alt yapı hizmetleri sunmakB)
Vergi oranlarını indirmekC)
Adil rekabet ortamını ve adil bölüşümü
sağlamak

D)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik
faaliyetinin yararlarından biridir?

2.

Çalışanları motive etmesiA)
Ülke ekonomisine yeni bir dinamizm
kazandırması

B)

Sosyal adaleti sağlamasıC)
Kaynak dağılımında eşitsizlik sağlamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi malların
piyasalarından söz edebilmek için taşıması
gereken özelliklerden biri değildir? 

3.

Malların aynı türden olmasıA)
Riskli olmasıB)
Dayanaklı mallar olmasıC)
Taşınması kolay olmasıD)

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

4.

TüketimA)
ÜretimB)
Endüstriler arası kullanımC)
AtıkD)

Aşağıdakilerden hangisi kadın girişimciliğin
son yıllarda yaygınlaşmasının nedenlerinden
biridir?

5.

Öğretim düzeylerinin yükselmesiA)
Ev dışında çalışmalarına olumsuz bakılmasıB)
İş yaşamında verimli olmayacağı
düşüncesinin artması

C)

İş ve aile hayatını dengeli bir şekilde
yürütebilmeleri için desteklerin azalması

D)

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

6.

DoğaA)
SermayeB)
LiderlikC)
EmekD)

İşletme içinde bir fikri, risk alma ve yenilik
yapma yoluyla karlı, nihai bir ürüne
dönüştürme sorumluluğunu üstlenen kişiye
ne ad verilir?

7.

Dış girişimciA)
İç girişimciB)
FrançisörC)
DistribitörD)

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

8.

SermayeA)
KartelB)
VizyonC)
PiyasaD)

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın
aşamalarından biri değildir?

9.

Pazarlama aşamasıA)
Fikir deneyimi aşamasıB)
Değerlendirme ve uygulamaC)
Bilgi toplama aşamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi liderin
özelliklerinden biri değildir?

10.

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

Aşağıdakilerden hangisi girişimci ve yönetici
arasındaki başlıca farklardan biri değildir?

11.

Girişimci kâr amacı gütmezken yönetici kâr
amacı güder ve girişimlerin neticesinde
doğabilecek riskleri üstlenir. 

A)

Girişimci olaylardaki fırsatları yakalarken
yönetici problemleri görür.

B)

Yenilik girişimci ile, işlerin yürümesi ise
yönetici ile olur.

C)

Girişimci değişikliklerle başarı sağlarken
yönetici tam anlamıyla statükoya bağlı kalır.

D)

Girişimcinin yeniliğe, yaratıcılığa ve
orjinalliğe açıklığının, başkalarının
görüşlerinden ve katkılarından ilham alma
derecesinin göstergesine ne ad verilir?

12.

OdaklanmaA)
MisyonB)
MotivasyonC)
VizyonD)
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A
Girişimcilerin örgütlenerek çeşitli işletme
birlikleri kurmalarının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Stok devir hızını azaltmakA)
Çevre kirlenmesini önlemekB)
Piyasaya hakim olmak C)
Çalışanlarını motive etmekD)

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

14.

Yeni pazarlara ulaşmakA)
Yeni mal ve hizmet üretmekB)
Endüstride yeni organizasyonlar kurmakC)
Geleneksel üretim yöntemlerine bağlı
kalmak

D)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin vizyon
oluşturabilmesi için gereken özelliklerden
biri değildir?

15.

Sınırsız kaynaklara sahip olmasıA)
Yöntem oluşturmasıB)
Yardımsever olmasıC)
Örnek olmasıD)

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

16.

KıtlıkA)
ZararB)
KârC)
RiskD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin temel
özelliklerinden biridir? 

17.

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

Aşağıdakilerden hangisi planların esnek
olmasının girişimci açısından yararlarından
biri değildir?

18.

Girişimcinin ufkunun açık olmasına yardımcı
olması

A)

Girişimcinin ayakta kalma olasılığını
azaltması

B)

Girişimciye alternatif hareket seçeneklerini
geliştirmesi

C)

Rekabet avantajı elde etmelerini sağlamasıD)

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

19.

Jetin Baptise SayA)
Richard CantillonB)
Ferdinand PorcheC)
Joseph SchumpeterD)

Aşağıdakilerden hangisi Swot analizinin
kullanıldığı durumlardan biri değildir?

20.

Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasındaA)
Performans yönetimindeB)
Kültürel etkilerin araştırılmasındaC)
İş süreçlerinin geliştirilmesindeD)
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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.


