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SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR 
 
1. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakika, toplam süre 150 dakikadır. 
2. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi 

bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir. Sınavın 
başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği 
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

4. Sınav sırasında hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımının (A, 
B, C,…, Y, Z), program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. 
tuşlar bulunamaz. 

 
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da 
mutlaka dikkatlice okuyunuz. 
 

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, 
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
 

Testin Adı Soru
Sayısı

Sayfa
No

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 20 02
TARİH 1 20 05
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 20 07
ALMANCA 2 20 09
İNGİLİZCE 2 20 12
FRANSIZCA 2 20 15
DİL VE ANLATIM 2 20 18
DİL VE ANLATIM 4 20 20
FİZİK 1 20 23
FİZİK 2 20 25
BİYOLOJİ 4 20 27
BİYOLOJİ 8 20 29

Testin Adı Soru
Sayısı

Sayfa
No

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 20 31
İŞLETME 2 20 33
MANTIK 2 20 35
SANAT TARİHİ 1 20 37
SAĞLIK BİLGİSİ 2 20 39
TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 1 20 41
TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 2 20 43
SEÇMELİ COĞRAFYA 3 20 45
SEÇMELİ COĞRAFYA 4 20 47
SEÇMELİ ALMANCA 6 20 49
SEÇMELİ İNGİLİZCE 6 20 52
SEÇMELİ FRANSIZCA 6 20 55
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 B
Sulh, selamet, uzlaşı, savaşsızlık durumu,
savaştan sonra silah bırakma, küs ve dargın
olmama hâllerine ne ad verilir?

1.

ÜslupA)
RiyaB)
BarışC)
TağutD)

Son peygamber kimdir?2.

Hz. AdemA)
Hz. MuhammedB)
Hz. İsaC)
Hz. MusaD)

I.    Şam
II.   Kahire
III.  İstanbul
IV.  Mardin

Yukarıdakilerden hangileri farklı dinlere ait
ibadet mekanlarının birarada bulunduğu
şehirlerdendir?

3.

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

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın
anlamlarından biri değildir?

4.

KavgaA)
MutlulukB)
HuzurC)
GüvenD)

I.    Allah’a ortak koşmak
II.   Anne ve babaya eziyet etmek
III.  Adam öldürmek
IV.  Yalancı şahitlik yapmak

Yukarıdakilerden hangileri büyük
günahlardandır?

5.

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

I.    Cabbar Kulu
II.   Yunus Emre
III.  Hacı Bektaş Veli
IV.  Hoca Ahmet Yesevî

Yukarıdakilerden hangileri bütün insanlığa
barış ve kardeşlik mesajı veren
düşünürlerdendir?

6.

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

I.      Elmalı Muhammed Hamdi Yazır
II.     Babanzade Ahmed Naim Efendi
III.    Rıfat Börekçi
IV.    Mehmet Âkif Ersoy

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün değer
verdiği uzman din âlimlerindendir?

7.

Yalnız IIIA)
I ve IIB)
I, II ve IVC)
I, II, III ve IVD)
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B
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Atatürk’ün
yönlendirmesiyle hazırlamış olduğu Türkçe
Kur'an tefsir kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

İslam Fıkıh İlmiA)
Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih
Tercemesi

B)

Hak Dini Kur’an DiliC)
Amentü ŞerhiD)

Cumhuriyet Dönemi'nin ilk Diyanet İşleri
Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Rıfat BörekçiA)
Mehmet Akif ErsoyB)
Ahmed Naim EfendiC)
Elmalılı Muhammed Hamdi YazırD)

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

10.

Yavuz Sultan SelimA)
I. MuratB)
Mustafa Kemal AtatürkC)
Kanuni Sultan SüleymanD)

"Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek
için bir yere muhtaçtır. Orası mekteptir."
diyen lider kimdir?

11.

II. MuratA)
Mustafa Kemal AtatürkB)
Yavuz Sultan SelimC)
Kanuni Sultan SüleymanD)

Hristiyanların kutsal günü aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

CumaA)
CumartesiB)
Pazar C)
PazartesiD)

Buda'nın heykellerinin bulunduğu kutsal
mekanlara ne ad verilir?

13.

HavraA)
PagodaB)
KatedralC)
SinagogD)

Sihizm'in kutsal kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

AgamaA)
TipitakaB)
Adi GranthC)
SiddhantaD)
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"Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet
kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek
kadar vaktiniz varsa, mutlaka dikin." sözü
kime aittir?

15.

Hz. MuhammedA)
I. MuratB)
Yavuz Sultan SelimC)
II. MehmetD)

Şaban Ayı'nın 15. gecesi kutlanan kandil
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Berat KandiliA)
Regaip KandiliB)
Miraç KandiliC)
Mevlit KandiliD)

Şintoizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

17.

Çok tanrılı bir dindir.A)
Konfüçyüs kurucusudur.B)
Atalara saygı çok önemlidir.C)
Japonların geleneksel millî dinleridir.D)

Taoizm'in kurucusu kimdir?18.

Lao TzuA)
Guru NanakB)
Vardhamana C)
BudaD)

Hz. Muhammed kaç yaşında peygamberlikle
görevlendirilmiştir?

19.

18A)
23B)
33C)
40D)

Yahudilerin Sukkot Bayramı kaç gün sürer?20.

3A)
4B)
6C)
8D)
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TARİH 1 B
Urartu uygarlığı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

MÖ IX. yüzyılda, Hurriler tarafından Van
Gölü çevresinde kurulmuştur.

A)

Deniz ticaretinde çok gelişmişlerdir.B)
Taş ve maden işlemeciliğinde oldukça
ilerlemişlerdir.

C)

Halkın çoğunluğu hayvancılık ve tarımla
uğraşmıştır.

D)

İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

SakçagözünA)
ÇayönüB)
ÇatalhöyükC)
MacunçayD)

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın isteği ile
Nizamülmülk tarafından Ömer Hayyam’ın
başkanlığında bir komisyona hazırlatılan,
güneş yılını esas alan takvim aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

12 hayvanlı Türk takvimiA)
Mali takvimB)
Rumi takvimC)
Celali takvimD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin
konularından biri değildir?

4.

Bitki örtüsüA)
İnsanların yaşayışıB)
Savaşlar ve barışlarC)
Dini inanışlarD)

Eski Türklerde, mezarların başına kişi
hayatta iken öldürdüğü düşman sayısını
temsilen dikilen taşlara ne ad verilir?

5.

Katun A)
Tekin B)
Balbal C)
Toy D)

“Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” hangi yıl
kurulmuştur?

6.

1927A)
1929B)
1931C)
1933D)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü kaynaklardan
biridir?

7.

MenkıbeA)
BiyografilerB)
HatıralarC)
SeyahatnamelerD)

Türklerin ilk anayurdu aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

İranA)
AnadoluB)
MezopotamyaC)
Orta AsyaD)

Eski Yunanlılarda şehir devletlerine ne ad
verilir?

9.

ForumA)
CivisB)
AgoraC)
PolisD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi
çağlardan biri değildir?

10.

Taş ÇağıA)
İlk ÇağB)
Bakır ÇağıC)
Tunç ÇağıD)

Fabl adı verilen hayvan hikayeleri ilk kez
hangi uygarlık döneminde ortaya çıkmıştır?

11.

YunanlılarA)
LidyalılarB)
UrartularC)
FriglerD)
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B
Genel olarak olay ve olguların geçtiği,
geçmekte olduğu ve geçeceği süreye ne ad
verilir?

12.

SüreçA)
GünB)
ZamanC)
TarihD)

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan
uygarlıklardan biri değildir?

13.

FenikeA)
LidyaB)
FrigC)
UrartuD)

Avrupa Hun Devleti en parlak dönemini hangi
imparator döneminde yaşamıştır?

14.

BalamirA)
KaratonB)
UldızC)
AttilaD)

Pers Devleti'ne son veren kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

AugustusA)
Kral MidasB)
Büyük İskenderC)
KambizD)

Göç Destanı aşağıdaki devletlerden
hangisine aittir?

16.

Asya Hun DevletiA)
Uygur DevletiB)
Avrupa Hun DevletiC)
Kök Türk DevletiD)

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün
sonuçlarından biri değildir?

17.

Bizans İmparatorluğu'nun Avrupa'nın en
güçlü devleti haline gelmesi

A)

Avrupa'da Hıristiyanlığın hızla yayılmasıB)
Çeşitli kavimlerin kaynaşması sonucu yeni
milletlerin ortaya çıkması

C)

Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiD)

İnsanların ırk yapısını inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

ArkeolojiA)
AntropolojiB)
PaleografyaC)
EtnolojiD)

II. Köktürk Devleti'nin kurucusu
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Mete KağanA)
Kutluk KağanB)
Mukan KağanC)
Bumin KağanD)

Tarihe yardımcı bilimlerden olan arkeolojinin
araştırma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Toprak ve su altındaki maddi kalıntıları
ortaya çıkarma

A)

Eski paraları araştırmaB)
İnsanların siyasal, sosyal, kültürel ve
ekonomik faaliyetleri

C)

İnsanların savaş tarihiD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 B
Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletlerin
dil, din ve ırk farkı gözetilmeden adalet,
özgürlük ve eşitlik prensipleri içinde bir
arada yaşamalarını amaçlayan fikir akımı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

BatıcılıkA)
Adem-i MerkeziyetçilikB)
OsmanlıcılıkC)
TurancılıkD)

Osmanlı Devleti’nden ayrılan en son Balkan
Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

2.

BulgaristanA)
YunanistanB)
SırbistanC)
ArnavutlukD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet’in
demokrasi tarihimize getirdiği en önemli
yeniliklerden biridir?

3.

Duyun-u Umumiye Teşkilatı’nın kurulmasıA)
Müsadere usulünün yaygınlaşmasıB)
Siyasi partilerin kurulmasıC)
Köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp
Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

4.

İtalya’nın gelişen sanayisi için hammadde ve
pazar araması

A)

Osmanlı Devleti’nin Midye-Enez hattının
batısındaki tüm toprakları Balkan
Devletleri’ne bırakması

B)

Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olmasıC)
Trablusgarp ve Bingazi’nin Osmanlı Devleti
tarafından savunulmasının güç olması

D)

I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun zaferle
çıktığı tek cephe aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Çanakkale CephesiA)
Kafkas CephesiB)
Kanal CephesiC)
Irak CephesiD)

I. Dünya Savaşı’nın başlamasından kısa bir
süre sonra taraf değiştirerek İtilaf
Devletleri’ne katılan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

İngiltereA)
FransaB)
JaponyaC)
İtalyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı Wilson’un ortaya koyduğu
ilkelerden biri değildir?

7.

Bütün barış antlaşmaları açık olacakA)
Yenilenler savaş tazminatı ve cezai tazminat
ödeyecek

B)

Milletlerarası gizli antlaşmalar yapılmayacakC)
Savaş sonunda, yenenler, yenilenlerden
toprak almayacak

D)

Basın ve yayın yolu ile işgallerin haksızlığını
dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla
İstanbul'daki yazar ve aydınlar tarafından
kurulan ve Kuvayımilliye ifadesini ilk kez
kullanan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Taşnak CemiyetiA)
Teali İslam CemiyetiB)
Millî Kongre CemiyetiC)
İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye
Cemiyeti

D)

Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da başlayan
İzmir’i işgaline karşın ilk kurşunu atan
Hukuk-u Beşer (İnsan Hakları) Gazetesi
başyazarı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Ziya GökalpA)
Hasan TahsinB)
Rauf OrbayC)
Namık KemalD)

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ilk
işgal edilen Osmanlı toprağı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

MusulA)
TrabzonB)
İzmirC)
SamsunD)
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Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler
tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla
İstanbul’da kurulan Millî Cemiyet
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

İngiliz Muhipler CemiyetiA)
Alyans İsrailit ve Makabi CemiyetiB)
Kilikyalılar CemiyetiC)
Wilson Prensipleri CemiyetiD)

Mustafa Kemal (Atatürk) Şam’da bulunan V.
Orduya bağlı 30. Süvari Alayı’nda staj yaptığı
sırada kurduğu cemiyet aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Vatan ve Hürriyet CemiyetiA)
İttihat ve Terakki CemiyetiB)
Osmanlı Hürriyet CemiyetiC)
Reddi İlhak CemiyetiD)

Atatürk’ün, “Yolunda yürüyen bir yolcunun,
ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun
ötesini de görmesi lazımdır.” sözünde
Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisini
açıkça görmek mümkündür?

13.

Mantıklı ve Gerçekçi OluşuA)
Vatan ve Milet SevgisiB)
Bütünleştirme GücüC)
İleri GörüşlülüğüD)

Aşağıdakilerden hangisi Eskişehir-Kütahya
Muharebelerinin sonuçlarından biri değildir?

14.

Düzenli Türk ordusunun ilk zaferini
kazanması

A)

Eskişehir, Kütahya ve Afyon'unun
Yunanlıların eline geçmesi

B)

Türkler arasında büyük üzüntü ve korkuya
neden olması

C)

Mecliste Mustafa Kemal’e karşı muhalefetin
artması

D)

Mustafa Kemal Atatürk’e "Mareşal" rütbesi ve
“Gazilik” unvanı hangi savaştan sonra
verilmiştir?

15.

I. İnönü SavaşıA)
II. İnönü SavaşıB)
Eskişehir-Kütahya SavaşlarıC)
Sakarya SavaşıD)

Millî Mücadele’nin ilk yayın organı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

GüleryüzA)
İrade-i MilliyeB)
AlemdarC)
AydedeD)

Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî
kararlarından biri değildir?

17.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimi iki
yılda bir yapılacaktır.

A)

Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan her
türlü sınırlamalar kaldırılacaktır.

B)

Halkın oyu ile anavatana katılmış olan Kars,
Ardahan, Batum (Elviye-i Selase) için
gerekirse halkın oyunu başvurulacaktır.

C)

Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki
Müslümanlara verilen haklar kadar güvenlik
altına alınacaktır.

D)

Kuvayımillîye birlikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Askerlik tekniğinden ve eğitiminden yoksun
birliklerdir.

A)

Birliğin bütün masrafları Duyun-u Umumiye
İdaresi tarafından karşılanmıştır.

B)

Eli silah tutan herkesin katıldığı,
gönüllülerden oluşan birliklerdir.

C)

Düzenli ve disiplinli bir ordu değildir.D)

Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan
Berlin Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

19.

Uyvar ve Neograd kalelerinin Osmanlılara
verilmesi

A)

Mısır meselesinin ilk kez uluslararası bir
ortamda çözüme kavuşması

B)

Teselya’nın, Osmanlı Devleti’ne bırakılmasıC)
Ermeni sorununun uluslararası bir sorun
olarak ortaya çıkması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Amasya
Genelgesi’nin maddeleri arasında yer almaz?

20.

Anadolu’nun her yönden güvenilir yeri olan
Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması
kararlaştırılmıştır.

A)

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve
kararı kurtaracaktır.

B)

Manda ve himaye kabul olunamaz.C)
Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı
tehlikededir.

D)
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ALMANCA 2 B
Was bedeutet "şikayet etmek" auf Deutsch?

"şikayet etmek" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

springenA)
fließenB)
klagenC)
aufwachenD)

Vor / Fenster / Radio / das / steht / dem

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

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

2.

Das Radio steht vor dem Fenster.A)
Das Fenster Radio steht vor dem.B)
Steht vor das Radio dem Fenster.C)
Vor dem Fenster das Radio steht.D)

Die Jacke gehört ein...... alt...... Mann.

Welche Endung passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki son
eklerden hangisi tamamlar?

3.

-es / -erA)
-em / -enB)
-en / -emC)
-e / -eD)

Wenn mein Vater zu Hause ........, ........ er mit mir
spielen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

4.

hätte / hätteA)
wärest / wäreB)
wäre / würdeC)
hätte / würdeD)

Die Pizza …………. dem Jungen gut.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

5.

bringtA)
liestB)
kauftC)
schmecktD)

Die Schüler können in der Schule …………..

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

6.

schlafenA)
sprechenB)
lesenC)
schreibenD)

Meine Kinder fragen, ...........................

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

7.

ob ich mit ihnen spielen kann.A)
weil ich immer spielen möchte.B)
damit ich noch mit ihnen spielen könnte.C)
daß ich mitspielen kann.D)

Ich weiss nicht, …………..…….., aber ich komme
zurecht.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

8.

denn ich lebe im AuslandA)
ob mein Deutsch fehlerfrei istB)
als ich nach Deutschland kamC)
weil ich eine Fremdsprache lernen mussD)
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B
Es war schrecklich kalt, .........................

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

9.

wenn ich sehr müde bin.A)
und dann gingen wir schwimmen.B)
weil ich noch arbeiten sollte.C)
als ich gestern nach Hause kam.D)

Mit welchem Ziel lernen Sie Deutsch?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Ich kann sehr gut sprechen.A)
Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland
arbeiten möchte.

B)

Ich mag meine Fruende.C)
Ich habe Deutsch in der Schule gelernt.D)

Wo sind die Frauen, denen diese Blumen
gehören?

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Sie sind im Garten.A)
Ich habe auch Blumen gekauft.B)
Die Blumen sind für dich!C)
Sie sind aber telefonisch nicht zu erreichen.D)

Wo sind die Männer, ……….. wir etwas geben
wollten?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

derA)
demB)
denenC)
dieD)

Die Bahn ist das billigste Verkehrsmittel,
.............. es dauert lange und ist unbequem.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

wennA)
aberB)
sonstC)
damitD)

………….. sind Leute, die oft nachts arbeiten
müssen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

LehrerA)
KollegenB)
KinderC)
TaxifahrerD)

ATV ist ein Fernsehsender. Ich mag den Sender
nicht.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Verilen cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Wenn ATV ein Fernsehsender ist, mag ich
es nicht.

A)

Ich sehe alle Fernsehprogramme im ATV.B)
Die Sender, die im ATV sind, sind alle neu.C)
ATV ist ein Fernsehsender, den ich nicht
mag.

D)

Meine Mutter fragt mich, ............ ich heute Abend
spät ................ .

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

16.

denn / laufen sollenA)
wenn / geben könnenB)
ob / kommen werdeC)
als / gehen wirdD)
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B
Wann können wir uns wieder sehen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Ich denke, daß wir uns spätestens zum
Neujahr wieder sehen werden.

A)

Ich werde die Prüfung nächste Woche
bestanden haben.

B)

Ich wünsche euch eine bequeme Heimreise.C)
Ich denke, daß diese Jacke dir besser paßt.D)

Wenn ich Zeit hätte, …………………..

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?

18.

würde ich Fussball spielen.A)
würden sich meine Kinder freuen.B)
würden wir eine Seereise machen.C)
war ich in der Bibliothek.D)

Wann ............ ihr eure Hausaufgaben .............?

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

19.

werden / machtenA)
werdet / machenB)
wird / seienC)
wird / machtD)

Wenn die Menschen nicht rauchen würden,
………………….

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

20.

sind sie immer krank.A)
wären wir heute bei euch.B)
wären sie gesünder.C)
wollte er nicht rauchen.D)
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İNGİLİZCE 2 B
When I saw the kids in the garden, …………  .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

they were fightingA)
they fightB)
they can fightC)
they will fightD)

We  ………  never  ………  sushi before.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

was / eatingA)
have / eaten B)
will / eatC)
can / eatD)

Teacher : Find the meaning of the new words!
Student : I have  ………  found them. They are in
my vocabulary book.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

yetA)
beforeB)
neverC)
alreadyD)

New York is  ………  city in the world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

more crowdedA)
less crowdedB)
crowdedC)
the most crowded D)

My friend has been in İstanbul ................ fifteen
years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

nextA)
atB)
sinceC)
forD)

Jack is a ......... reader. He reads his book …....  .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

quick / quicklyA)
quickly / quickB)
quick / quickC)
quickly / quicklyD)

Selma has  ………  books than her father.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

manyA)
muchB)
mostC)
moreD)

‘Serenad’ ............ by Zülfü Livaneli in 2011.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

has writtenA)
was writtenB)
had writtenC)
writtenD)
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B
We’ll go swimming if the weather is ………..  .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

9.

goodA)
coldB)
awfulC)
snowyD)

The dishes  ................... by  my sister at the
moment.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

were washedA)
are washingB)
are being washedC)
is washedD)

Tomorrow is Saturday. We ……… go to school.
We can go to the cinema.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

have toA)
shouldB)
don’t have toC)
mustD)

Mary isn’t coming with us. I wish …………. . 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

she can’t come with usA)
she could come with usB)
she doesn’t come with usC)
she wasn’t coming with usD)

The dinner is  .............  for us at the moment.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

being preparedA)
has preparedB)
preparedC)
preparingD)

If you lose your wallet, .................  .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

see the dentistA)
iron the clothesB)
write a letterC)
call the policeD)

Çayı kolaya tercih ederim.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
İngilizce karşılığıdır?

15.

I prefer tea to cola.A)
I like tea but I don’t like cola.B)
I prefer drinking  cola.C)
I prefer tea and cola.D)

Julia would rather .............. Franz Kafka than
watch soap opera on television.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

to readA)
readingB)
readC)
be readingD)
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B
................ , I wouldn’t say those rude words.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

If I have been youA)
If I can be youB)
If I were youC)
If I am youD)

My mother asked me what I was doing.

Which of the following is the direct speech
form of the reported speech sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaylı
anlatım cümlesinin dolaysız anlatım
biçimidir?

18.

My mother asked, “What did you do?”A)
My mother asks, “What were you doing?”B)
My mother asked, “What are you doing?”C)
My mother asks, “What have you done?”D)

I ……......  walking to school to driving to school. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

wantA)
preferB)
haveC)
hopeD)

If I went to France, I ............ The Louvre
Museum.

Which of the following completes the
sentence  above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

visitA)
would visitB)
will visitC)
can visitD)
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FRANSIZCA 2 B
- Dans combien de temps tu partiras?
- ………… deux jours.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

DansA)
Il y aB)
EnC)
DepuisD)

- D'où venez-vous?
- ............. .

Choisissez la réponse qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

Je suis médecinA)
De temps en tempsB)
J'ai trente ansC)
De BelgiqueD)

I. Pierre travaille plus que Paul.
II. Il mange plus de pommes.
III. Paul travaille moins que Pierre.
IV. Donc, Pierre gagne plus que Paul.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

3.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«Interdit de tourner à gauche.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Sağa dönmek yasaktır.A)
Sola dönmek yasaktır.B)
Solda yürümek yasaktır.C)
Sağda yürümek yasaktır.D)

- Vous avez une voiture?
- Oui, ………… une.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

nous en avonsA)
nous y avonsB)
vous en avezC)
vous y avezD)

Le salon est ………… la maison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

à côtéA)
deB)
chezC)
dansD)

Je fais toujours ………… tu veux.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

ce queA)
ce quiB)
c’estC)
ceD)

İzmir est ……… de la Turquie.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

au nordA)
à l’estB)
à l’ouestC)
au sudD)
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B
Il pleut ………… nous restons à la maison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

maisA)
carB)
doncC)
ouD)

La poste est ……… le cinéma et le supermarché.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

loin A)
à côtéB)
entreC)
en faceD)

.......... 29 Octobre est la fête de la République en
Turquie.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

EnA)
LeB)
AuC)
QuandD)

J'ai cherché mon parapluie partout ........ je ne l'ai
pas trouvé.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

maisA)
orB)
carC)
doncD)

Je me promenais, je visitais les musées et tout à
coup je ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

tomberaiA)
suis tombéB)
tomberC)
tombaisD)

Mes parents ……… Canada.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

va enA)
va àB)
vont enC)
vont auD)

La maison que tu as ……… est la maison ………
je suis né.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

vue / oùA)
vue / queB)
vu / quiC)
vu / dontD)

Marie parle ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

douceurA)
doucementB)
douxC)
douceD)
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«Senden daha fazla elma yiyorum.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Je mange moins de pommes que toi.A)
Je mange des pommes comme toi.B)
Je mange plus de pommes que toi.C)
Je mange autant de pommes que toi.D)

 ……… tu es fatigué, tu ……… .

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

Mais / dorsA)
Donc / a dormiB)
Car / dorsC)
Puisque / dormirasD)

Jeudi dernier, il ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

neigeA)
neigeraB)
neigerC)
neigeaitD)

- Tu préfères partir ………… rester.
- Je préfère partir.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

enA)
àB)
ouC)
etD)
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DİL VE ANLATIM 2 B
Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne
göre isim cümlesidir?

1.

En sevdiğim çiçek güldür.A)
Annem bu sözleri duyunca çok üzüldü.B)
Ordunun yaklaştığını anladı.C)
Düzenli olarak çalışmalısınız.D)

Aşağıdakilerden hangisi dilek-şart
cümlesidir?

2.

Başarmak için çok çalışmalıyım.A)
Okulumu bitirip yüzmeyi öğrensem.B)
Orada ne yapıyorsunuz?C)
En çok sevdiğim çiçek güldür.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme
kullanılmıştır?

3.

Mum dibine ışık vermez.A)
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.B)
Güzelliğin on para etmez.C)
Damlaya damlaya göl olur.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

4.

Ayaklarım çok ağrıyorlar.A)
Her geçen gün boyu uzuyor.B)
Yıllardır bu evde yaşıyor gibiyim.C)
Benim için arkadaşlık çok önemlidir.D)

“Merdivenleri üçer üçer atlayarak indim.”
cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

merdivenleriA)
atlayarakB)
indimC)
üçer üçerD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde edat
tümleci yoktur?

6.

Ağaçların yaprakları elektrik ışıkları ile
parlıyor.

A)

Doğru dürüst insan kalmamış.B)
Eskişehir’e kadar demir yolu ile gittim.C)
Artık hayatla tamamen barıştım.D)

Sözcük türetmeye veya sözcüklerin
görevlerini belirtmeye yarayan en küçük
birime ne ad verilir?

7.

GövdeA)
KökB)
KelimeC)
EkD)

Sabahları açık çay tercih ederim.
Güzel bir çay kenarında mola verdik.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler
arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Eş seslilikA)
Eş anlamlılıkB)
Zıt anlamlılıkC)
Yakın anlamlılıkD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem isim
hem fiil köküdür?

9.

YapA)
Kol B)
YazC)
EvD)

Aşağıdakilerden hangisi terim anlamlı bir
sözcük değildir?

10.

RedifA)
KalemB)
RakamC)
UyakD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin
olumsuzu kullanılmıştır?

11.

Ortalıkta kimsecikleri göremiyorum.A)
Her zaman başarılı bir öğrenci olmuşumdur.B)
Her gün mutlaka düzenli olarak yürür.C)
Bazı günler sana şaşırmıyor değilim.D)
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B
“Yün çorap” tamlaması aşağıdaki tamlama
türlerinden hangisine örnektir?

12.

Zincirleme isim tamlamasıA)
Belirtili isim tamlamasıB)
Takısız isim tamlamasıC)
Belirtisiz isim tamlamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?13.

YıllıkA)
Kitap    B)
Hesap   C)
Yalan    D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyuttur?14.

AğaçA)
CaddeB)
BayrakC)
HürriyetD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat
tamlaması yoktur?

15.

Sarı saçlarını dümdüz iki örgü yanına
bırakmışlar.

A)

Bahçe duvarının önünde boynuna sarıldım.B)
Artık berber görmeyen bu güzel saçlar
solmuş.

C)

Mavi gözleri, iki solgun boncuk gibiydi.D)

Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre sıralı
bir cümledir?

16.

Kahvaltımı yaptım, çıkmaya hazırım.A)
Kitabı okudum ve arkadaşıma verdim.B)
Dün tüm akrabalarımızı gördüm.C)
Gürültüyü duyunca herkes pencerelere
koştu.

D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözde
özne bulunmaktadır?

17.

Pencereyi açarken camı kırdım.A)
Rüzgâr açık pencerenin camını kırdı.B)
Pencereyi açarken cam kırıldı.C)
Pencerenin camı zaten kırıktı.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sırasıyla “kim,
ne zaman, nerede” sorularını
yanıtlamaktadır?

18.

Evde kalınca işlerimi hallettim.A)
Ayten, geçen gün asansörde kaldı.B)
Annem, dışarı çıkarken aceleciydi.C)
Bazı günler çok hüzünlü oluyorum.D)

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olmaya uygundur?

19.

Buna rağmen gelmekten vazgeçmedi.A)
Çocuk ise arkasına bakmadan kaçtı.B)
Bunu yazmasam da hatırlarım.C)
Okuma, düşünce gücümüzü geliştirir.D)

Hayatınız nerede biterse orada tamam olmuştur.
Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil iyi
yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki
pek az yaşamışlardır. Şunu anlamakta geç
kalmayın. Doya doya yaşamak yılların çokluğuna
değil sizin gücünüze bağlıdır.

Yukarıdaki paragrafın çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

DüşünceA)
OlayB)
FantastikC)
BetimlemeD)
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DİL VE ANLATIM 4 B
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca
kaynaşmış(deyimleşmiş) birleşik fiil vardır?

1.

Neden bu akşam sen de bizimle birlikte
eğlenmiyorsun?

A)

Bu hikâye yıllardır anlatılagelir bizim evde.B)
Kendini naza çekmeyi ne çok severdi.C)
Sen gelmeyince ben çok üzülmüştüm.D)

Sapsarı tüylerini döker
Ölümü beklercesine

Bu dizelerdeki altı çizili sözün türü
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Niteleme sıfatıA)
Durum zarfıB)
Belgisiz zamirC)
İşaret sıfatıD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret
zamiri vardır?

3.

Buralar sonbaharda rengârenk olur.A)
Evin öbür odaları pek iyi ısınmıyor.B)
Bu pastayı senin için almıştım.C)
Masanın üstündeki şu çiçekleri de sula.D)

“Manavgat ırmağının başlangıç yeri, Beyşehir
gölünün 30 km. güneyindeki Akdağ’dır. Ancak bu
başlangıç kesiminde suların çoğunca dibe sızdığı
bir dere görünüşündedir. Buradan 10–15 km.
güneyden itibaren her biri 5-10 değirmeni
döndürecek kadar gür karstik akarsular bu suya
katılmaya başlar, burada bir çay görünüşü ile
akan su, birbiri ardınca uzanan dar ve derin sarp
yamaçlı vadilerden geçer.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

4.

Düşsel betimlemeA)
İzlenimsel betimlemeB)
Sanatlı betimlemeC)
Açıklayıcı betimlemeD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük somut addır?

5.

Sonbaharda bütün ağaçlar yapraklarını
döker mi?

A)

Yıllardır memleket hasreti çekiyordu.B)
Bu sorunun çözümünde farklı bir yol
denemelisin.

C)

Herkesin gönlünde eski günlerin özlemi
vardı.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış
yer-yön zarfı kullanılmıştır?

6.

Gördün deli, dön geri.A)
Bu soğukta dışarı çıkma bence.B)
Kapı açılınca içeriye Ufuk girdi.C)
Baban geldi, hemen yukarı çık.D)

“Gördünüz mü?”dedi Hermione Harry ve Ron
bitirdiğinde. “Köpek Flamel’in Felsefe Taşı’nı
koruyor olmalı! Bahse girerim Dumbledore taşı
onun için saklıyordur, çünkü ikisi arkadaş ve
birilerinin taşın peşinde olduğunu biliyor, bu
nedenle taşın Gringotts’tan çıkarılmasını istedi!”
“Altın yapımında kullanılan ve ölümü engelleyen
bir taş!”dedi Harry. “Snape’in neden onun
peşinde olduğu anlaşıldı! Herkes bunu ister!”
“Ve neden Flamel’i Yakın Zamanda Sihir
Dünyası’ndaki Gelişmeler kitabında
bulamadığımız anlaşıldı,”dedi Ron. “Hiç de yakın
zamanda biri değil, 665 yaşında, değil mi?”

Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylemez?

7.

Abartma söz konusudur.A)
Gerçeküstü ögeler içermektedir.B)
Yer ve zaman ögeleri açık ve kesin değildir.C)
Epik ögelere yer verilmiştir.D)

Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın
özelliklerinden biri değildir?

8.

Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.A)
Makale, tutanak ve anı gibi türlerde
kullanılır.

B)

Amaç, okuyucuyu düşündürmek ve
eğlendirmektir.

C)

Mizahi unsurlarda “gerçekten sapma” vardır.D)
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Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle
veya olayla alay etmeye ne ad verilir?

9.

ParodiA)
Komik B)
İroniC)
HumorD)

“Sabah serinliğinin tatlı sarhoşluğunda kadınlar,
ellerinde kovalarıyla, sulama kanallarından gürül
gürül akan suyun ve cıvıldayan kuşların söylediği
şarkıların eşliğinde, dut bahçelerine doğru yola
koyulurlar. Dut bahçelerine ulaştıklarında
ağaçların altına örtüler yayıp, içlerinden en
güçlüsünün dut ağaçlarını silkelemesini beklerler.
Dallarından kopan dutlar, kar taneleri gibi teker
teker yere düşer. Köylü kadınlar karıncalar gibi
akşama kadar dinlenmeksizin çalışırlar.”

Yukarıdaki parçanın anlatımı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Tanımlama yapılmıştır.A)
Benzetmelerden yararlanılmıştır.B)
Betimlemeye başvurulmuştur.C)
Görsel ögelere yer verilmiştir.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış
sıfat vardır?

11.

Üzümünü ye, bağını sorma.A)
Anlamı bilinmeyen sözcükler için sözlüğe
bakabilirsin.

B)

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.C)
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kızma
anlamı vardır?

12.

Bırak, senin yardımına ihtiyacımız yok bizim!A)
Eh, sana bu kadar anlayış yeter !B)
Ay, ben sana söylemeyi unutmuşum!C)
Vay, sen de gittin demek konsere!D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil
kullanılmıştır?

13.

Dışardan esen rüzgârın sesi dolduruyordu
odayı.

A)

Bütün olanaklarımızı kullanıp bu sorunu
çözeceğiz.

B)

Aynadan yansıyan yorgun görüntüsüne
baktı.

C)

Atık kâğıt toplamak için yapılmış araba çok
güzeldi.

D)

Aşağıdakilerin hangisi öğretici anlatımın
özelliklerinden biri değildir?

14.

Düşünce ve duygular kısa ve keskin
ifadelerle dile getirilir.

A)

Genellikle nesnel anlatım türü kullanılır.B)
Söz sanatlarına, mecazlara, yan anlam
ifadelerine yer verilir.

C)

Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı
bir zamirle sağlanmıştır?

15.

Düğüne giderken hangi gömleğini
giyeceksin?

A)

Konya’ya bu hafta mı gideceksin?B)
Şu tuzu bana uzatabilir misiniz?C)
Dün akşam yemeği kim yaptı?D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkma
durum eki alan edat vardır?

16.

Onun senden başka arkadaşı olmadığını
biliyorsun.

A)

Bu kitabı yarına kadar bitirmeni istiyorum.B)
Sizin gibi yardımsever insanlar tarih oldu
artık.

C)

Onun kadar konsere giden adam
tanımadım.

D)
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“Sanatçının öbür insanlardan ayrılması, sese,
taşa, renge, söze can verdiği içindir. Doğaya
beğenisini, özenini katan insan, onu sanata
dönüştürür. Sanatçı, doğaya yeni bir bakış
getiren insandır. O yarattıktan sonra, insan artık
iki dünyayla yüz yüzedir: Gördüğü dünya,
sanatçının gösterdiği dünya.... Picasso, “Resim,
senin benden istediğin değil, benim sana
verdiğimdir” diyor.”

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisi ağır basmaktadır?

17.

Betimsel anlatımA)
Kanıtlayıcı anlatımB)
Düşsel anlatımC)
Açıklayıcı anlatımD)

“(I) Burada insan, Oscar Wilde’ın o ünlü lafını
anımsıyor:(II)“Bir saate kadar sanat, yaşamı taklit
eder ama bir saatten sonra da yaşam, sanatı
taklit eder.”(III) Örneğin bir İngiliz ressamı Turner,
bu dünyadan gelip geçtiyse, siz de onu
izlediyseniz ondan sonra gün batımlarına başka
türlü bakarsınız.(IV)Üstelik kim Gregor
Samsa’nın öyküsünü okuduktan sonra yaşamının
belirli parçalarını ona benzetmemiştir ki?”

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış
cümlelerin hangilerinde bağlaç vardır?

18.

I-II ve IIIA)
I-II ve IVB)
I-III ve IVC)
II-III ve IVD)

Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde
gelecekten söz eden anlatımdan
yararlanılmaz?

19.

ÖyküA)
ŞiirB)
AnıC)
TiyatroD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme
sıfatı kullanılmıştır?

20.

Tartışılacak konunun önceden belirlenmesi
gerekirdi.

A)

Konuşmacıların topluluğa tanıtılması çok
önemlidir.

B)

Tartışmada tarafsız olunması beklenirdi.C)
Konuşmaya göre sürenin belirlenmesini
istemişti.

D)
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FİZİK 1 B
Uluslararası birim sisteminde
aşağıdakilerden  hangisi kullanılmaz?

1.

KelvinA)
OkkaB)
Kilogram C)
SaniyeD)

Doğa olaylarını anlamak için neden-sonuç
ilişkisini kurmak gerekir. Bu ise
aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

2.

DelilA)
Çıkarım B)
DeneyC)
GözlemD)

Fiziksel bir sistemin yada sürecin yapısını
açıklayan veya anlatan gösterime ne ad
verilir? 

3.

ModelA)
VeriB)
DelilC)
Çıkarım D)

"Ağır olan cisimler hafif olanlara göre daha
çabuk düşerler." şeklinde görüş bildiren ve
MÖ(384-322) yılları arasında yaşamış olan
bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Kopernik A)
GalileoB)
NewtonC)
AristoD)

Birçok varlık ve olayın doğasında olan
kuvvet, hareket, enerji, madde, ışık ve atom
gibi konularla ilgilenen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Biyoloji A)
Fizik B)
JeolojiC)
KimyaD)

Aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklük
olarak tanımlanır?

6.

Hacim A)
ZamanB)
KütleC)
KuvvetD)

Öz kütlesi 1g/cm3 olan bir cismin hacmi 20
cm3 ise bu cismin kütlesi kaç gram(g) dır? 

7.

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

Özkütlenin birimi aşağıdakilerden
hangisidir? 

8.

kg/m2A)
kg/m3B)
m3C)
kgD)

Kenar uzunluğu 1m olan bir küpün kenar
uzunlukları iki katına çıkarılırsa, dayanıklılığı
ne kadar değişir? 

9.

Yarıya iner.A)
Aynı kalır.B)
Bir buçuk (1,5) katına çıkar.C)
İki (2) katına çıkar.D)

I. Aynı hacimdeki bütün sıvıların kütlesi eşittir.
II. Özkütle, maddeler için ayırt edici bir 

özelliktir.
III. Hacimce büyük olan bir maddenin kütlesi her 

zaman hacmi küçük olan başka bir maddeden
büyüktür.

Kütle ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

10.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
I, II ve III D)

Maddenin dördüncü haline ne ad verilir?11.

SıvıA)
GazB)
KatıC)
PlazmaD)

Gaz lambası içindeki gaz yağını etkileyerek,
gazın fitilin üst kısmına ulaşmasını sağlayan
etki aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Yüzey gerilimiA)
TutmaB)
KılcallıkC)
Yapışma D)

Aşağıdakilerden hangisi gazların
özelliklerinden biri değildir?

13.

Belirli bir kütlesinin olmasıA)
Sabit hacim ve belirli şekilleri olmamasıB)
SıkıştırılamamasıC)
Atom ya da moleküllerin öteleme hareketi
yapması

D)
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I. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı değildir.
II. Cisimlerin temas yüzeyinin alanına   bağlı       
      değildir.
III. Sürtünen yüzeye uygulanan toplam  dik          
      kuvvetle doğru orantılıdır.

Sürtünme kuvveti ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğru değildir?

14.

Yalnız IA)
Yalnız IIIB)
I ve IIC)
II ve III D)

İvmenin birimi aşağıdakilerden hangisidir? 15.

N/m2A)
N.mB)
N/mC)
N/kgD)

Yerdeki bir çocuk şimşeği gördükten 5
saniye (s) sonra gök gürültüsü duymaktadır.
Sesin havada yayılma hızı 340m/s olduğuna
göre, şimşek çocuktan kaç km uzakta
çakmıştır?

16.

1,7A)
1,5B)
1,3 C)
1,2 D)

Kuvvet ölçen alet aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Termometre A)
Çift kollu teraziB)
DinamometreC)
Kalorimetre D)

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi kütlesi 2
kg olan bir cisme 4N büyüklüğünde bir
kuvvet yatay olarak uygulanmaktadır. Bu
cismin ivmesi kaç m/s2 dir? 

18.

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

Aşağıdakilerden hangisi ötelenme hareketine
verilebilecek örneklerden biridir?

19.

Uçak pervanesinin hareketiA)
Saz telinin hareketiB)
Saatin akrep ve yelkovanının hareketiC)
Yukarıdan bırakılan bir topun düşmesiD)

"Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması
durumunda; cisim durgun halde ise durmaya
devam eder, cisim hareketliyse sabit hızla
hareketine devam eder." şeklinde ifade
edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Kareküp A)
EylemsizlikB)
Yerçekimi C)
Etki-TepkiD)
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FİZİK 2 B
Aşağıdaki enerji kaynaklardan hangisi
yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir?

1.

KömürA)
Petrol B)
GüneşC)
Doğal gaz D)

Elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştüren
araç aşağıdakilerden hangisidir?

2.

PilA)
MikrofonB)
HoparlörC)
Jeneratör D)

Boyu 20 m olan bir hindistan cevizi ağacının
en üst dalında 1,5 kg kütleli meyvesi
bulunmaktadır. Bu meyvenin (hindistan
cevizi) potansiyel enerjisi kaç joule(J)'dur?
(g=10 m/s2)

3.

300A)
125B)
100C)
75D)

Bir işçi 50N ağırlığındaki bir çantayı 3m
yükseklikteki duvarın üstüne 10 saniye(s)’de
taşımaktadır. İşçinin sadece çantayı taşıması
için gerekli olan gücü kaç watt(W)'dır?

4.

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

Bir arabanın kütlesi sürücüsüyle birlikte
1000kg'dır. Bu araba 20m/s hızla giderken
kinetik enerjisi kaç joule (J) olur?

5.

50.000A)
100.000B)
150.000C)
200.000D)

Bir cisme etki eden kuvvetin o cismi etki
doğrultusunda hareket ettirmesine ne ad
verilir?

6.

EnerjiA)
İşB)
İvme C)
GüçD)

I.      Fazla iş yapan kişi daha güçlüdür.
II.     Bir işi daha kısa zamanda yapmak için 
        daha çok güç harcanır.
III.    kWh (kilowatt-saat) bir güç birimidir.

Güç ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

7.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
I,II ve III D)

Kütlesi 2kg olan bir maket uçak yerden 10m
yüksekte 2m/s hızla uçmaktadır. Maket uçağın
mekanik enerjisi kaç joule (J)'dur?
(g=10m/s2)

8.

204A)
200B)
102C)
52D)

Bir ampul, verilen elektrik enerjisinin
%10’unu ışık, %90’nı ısı enerjisine
dönüştürmektedir. Ampulün verimi yüzde
kaçtır?

9.

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

Bir otomobilin kütlesi sürücüsüyle birlikte
1000kg'dır. Bu araba 20 m/s hızla gittiğinde
kinetik enerjisi kaç kilojoule(kJ)'dur?

10.

150A)
200B)
300C)
350D)

Maddelerin gaz halinden sıvı hale geçmeden
katı hale geçmesine ne ad verilir?

11.

Donma A)
YoğunlaşmaB)
SüblimleşmeC)
Kırağılaşma (kristalleşme)D)

20°C sıcaklık değerinin Fahrenheit (°F)
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

32A)
48B)
68C)
95 D)
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Fahrenheit ölçekli bir termometrede 68 ºF
olarak okunmaktadır. Bu sıcaklığın ºC
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

30A)
25B)
20C)
15D)

20 ºC deki 100g su içine 6 ºC de 100g su ilave
edildiğinde son sıcaklık kaç ºC olur? 
(csu= 1 cal/g ºC)

14.

20A)
18B)
13C)
10D)

0 ºC deki 100g buzu 0 ºC de 100g su haline
getirmek için gerekli ısı kaç joule(J)'dur? 
(Le= 80 cal,1kcal=4180 J)

15.

66880A)
55210B)
45243C)
33440D)

Aşağıdakilerden hangisi bir enerji türü
değildir?

16.

IsıA)
SıcaklıkB)
SesC)
IşıkD)

I. Maddenin cinsi
II. Maddenin kalınlığı
III. Maddenin iki ucu arasındaki sıcaklık farkı

Yukarıdaki faktörlerden hangisi enerji iletim
hızını etkiler?

17.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
II ve IIIC)
I, II ve III D)

I. Genleşmesi düşük olan sıvı kullanılması
II. Bölme sayısının az olması
III. Kesit alanı küçük, kılcal boru kullanılması

Yukarıdakilerden hangileri sıvılı
termometrelerin duyarlılığını artırır?

18.

Yalnız IIIA)
I ve IIB)
I ve IIIC)
I, II ve III D)

Bakır bir çubuğa ısı verilerek genleştirilince,
genleşen çubuğun aşağıdaki
büyüklüklerinden hangisinin değerinde
azalma gözlenir?

19.

SıcaklıkA)
HacimB)
Kütle C)
Öz kütleD)

Bilim insanlarının yaptığı  hesaplamalar
sonucunda ulaşılabilecek en düşük sıcaklığın
kaç ºC olduğu belirlenmiştir?

20.

-273,15A)
-200,2B)
-112,5C)
0,0 D)
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BİYOLOJİ 4 B
Bir organizmanın kalıtsal özelliğinin
dışarıdan görülen ya da ortaya çıkarılabilen
şekline ne ad verilir?

1.

GenotipA)
HeterozigotB)
DominantC)
FenotipD)

Aşağıdakilerden hangisi “Etik, Hukuk ve
Sosyal Etkileri” programının yoğunlaştığı
çalışmalardan biri değildir?

2.

Genetik araştırmaya katılanların deşifre
edilmesi

A)

Toplumsal ve mesleki eğitimB)
Mahremiyet ve genetik bilgilerin yorumuC)
Genetik bilgilerin klinik uygulamalara
geçirilmesi

D)

Gregor Mendel kalıtımla ilgili çaprazlama
deneylerinde hangi bitkiyi kullanmıştır?

3.

FasulyeA)
BiberB)
MercimekC)
BezelyeD)

Çoğu genin, birden fazla karakter üzerinde
etkiye sahip olmasına ne ad verilir?

4.

PleiotropiA)
KodominantlıkB)
EkivalentlikC)
OtozomlarD)

Genotipi bilinmeyen bir organizmanın
genotipini belirlemek amacıyla, çekinik
homozigot bir bireyle çaprazlanmasına ne ad
verilir?

5.

Karmaşık çaprazlamaA)
Kontrol çaprazlamasıB)
Dihibrit çaprazlamaC)
Monohibrit çaprazlamaD)

Aşağıdakilerden hangisi aleller arasındaki
dominantlığın derecelerinden biri değildir?

6.

Tam baskınlıkA)
Çok alellilikB)
Monohibrit çaprazlamaC)
Eş baskınlıkD)

Virüsler kullanılarak hücrelerdeki genlerin
bozuk olanlarının sağlam olanları ile yer
değiştirilebildiği tekniğe ne ad verilir?

7.

Nokta mutasyonA)
Gen terapisiB)
Soyağacı analiziC)
Eksik baskınlıkD)

Okyanuslarda ışığın su içerisinde
ulaşabildiği, genellikle plankton ve balıkların
bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

8.

NeritikA)
AfotikB)
FotikC)
BentlikD)

Geyik, boz ayı, vaşak, sansar ve bazı
kemirgenler aşağıdakilerden hangi biyomu
karakterize eden hayvanlardır?

9.

Tropikal ormanA)
TundraB)
OtlakC)
TaygaD)

Türün yayılış alanı içerisindeki bir bölgede
bulunan o türe ait bireylerin meydana
getirdiği topluluğa ne ad verilir?

10.

EkosistemA)
PopülasyonB)
HabitatC)
KomüniteD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi diğer verilen
kavramların hepsini kapsar?

11.

EkosistemA)
KomüniteB)
PopülasyonC)
BiyosferD)

Tropikal yağmur ormanlarıyla çöller
arasındaki bölgelere ne ad verilir?

12.

TundraA)
OtlakB)
SavanC)
TaygaD)

Aşağıdakilerden hangisi canlıların dağılımını
etkileyen abiyotik faktörlerden biri değildir?

13.

Su yosunlarıA)
IşıkB)
ToprakC)
İklimD)

Aşağıdaki canlılardan hangisi otçuldur?14.

YılanA)
BukalemunB)
ÇekirgeC)
AkbabaD)

Beraber yaşayan canlı türlerinden biri yarar
görürken diğer tür ne zarar ne de yarar
görüyorsa, bu ilişki türü aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

SimbiyozA)
KommensalizmB)
ParazitizmC)
MutualizmD)

Aşağıdakilerden hangisi doğadaki madde
döngülerinden biri değildir?

16.

Azot döngüsüA)
Su döngüsüB)
Oksijen döngüsüC)
Karbon döngüsüD)

Sera etkisine sebep olan molekül
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

SodyumklorürA)
KarbondioksitB)
KarbonmonoksitC)
AzotD)

Aşağıdakilerden hangisi canlıların varlıklarını
etkileyen biyotik faktörlerden biri değildir?

18.

MinerallerA)
ÜreticilerB)
AyrıştırıcılarC)
TüketicilerD)

Bir ekosistemdeki canlıların birbirleriyle ve
çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

BiyolojiA)
ZoolojiB)
BotanikC)
EkolojiD)

Aşağıdakilerden hangisi ağız ve çene yapısı
beslenme şekline göre uyum sağlamış,
holozoik beslenme yapan türe örnektir?

20.

YılanA)
AslanB)
GergedanC)
Su aygırıD)
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BİYOLOJİ 8 B
S tipi büyüme eğrisinin aşağıdaki
evrelerinden hangisinde popülasyon, taşıma
kapasitesine ulaşmış olur?

1.

Kuruluş evresiA)
Negatif artış evresiB)
Logaritmik artış evresiC)
Denge evresiD)

Aşağıdakilerden hangisi nesli tehlike altında
olan türleri koruma ile ilgili birliklerden
biridir?

2.

WHOA)
NATOB)
IUCNC)
UNICEFD)

Belirli bir alanda sürekli etkileşim içinde
yaşayan birden fazla türün oluşturduğu
birlikteliklere ne ad verilir?

3.

EkotonA)
ParazitizmB)
PopulasyonC)
KomüniteD)

Belirli bir komüniteye ait yaşam alanlarının
geçiş bölgelerine ne ad verilir?

4.

PopulasyonA)
EkotonB)
Ekolojik nişC)
MütüalizmD)

Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonun
taşıyabileceği maksimum birey sayısı olarak
tanımlanır?

5.

Popülasyon dağılımıA)
Popülasyon yoğunluğuB)
Popülasyon taşıma kapasitesiC)
Popülasyon dengesiD)

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir zaman
diliminde popülasyon bireylerinin ölümü
sonucu popülasyondan ayrılan bireylerin
sayısının, toplam popülasyon bireyleri
sayısına oranı olarak tanımlanır?

6.

Doğum oranıA)
Ölüm oranıB)
Popülasyon dinamiğiC)
Popülasyon yoğunluğuD)

Aşağıdakilerden hangisi sekonder
süksesyonda yaşanan evrelerden biri
değildir?

7.

Ot evresiA)
Funda-çalı evresiB)
Ağaç evresiC)
Liken evresiD)

Parazitlerin zarar verdiği canlılar için
kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

8.

AvA)
AvcıB)
NişC)
KonakD)

Aynı türün bireyleri arasında, aynı kaynaklar
için gerçekleşen mücadeleye ne ad verilir?

9.

Türler arası rekabetA)
Ekolojik nişB)
Tür içi rekabetC)
ParazitizmD)

Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyon
örneği değildir?

10.

Bir bahçedeki meyvelerA)
Bir göldeki büyük flamingolarB)
Bir ildeki kara çamlarC)
Bir çayırdaki karahindibalarD)
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B
100 m2 'lik bir alanda 100 tavşan yaşıyorsa bu
mekanın yoğunluğu % kaçtır?

11.

100A)
90B)
75C)
50D)

Aşağıdakilerden hangisi komünitelerdeki
simbiyotik ilişkilerden biri değildir?

12.

MütüalizmA)
KommensalizmB)
SüksesyonC)
ParazitizmD)

Evcil köpekler, aşağıdaki olaylardan
hangisinin gerçekleşmesi sonucu ortaya
çıkmıştır?

13.

Doğal seçilimA)
Yapay seçilimB)
MutasyonC)
Krossing-overD)

Kazanılan özelliklerin kalıtımı kanunu
aşağıdaki bilim adamlarından hangisine
aittir?

14.

DarwinA)
LamarckB)
HookerC)
MalthusD)

Yeryüzünün oluşum sürecindeki ilk jeolojik
zaman aşağıdakilerden hangisidir?

15.

SilüryenA)
HadeyanB)
KambiyenC)
OrdevisiyenD)

Canlının canlıdan oluştuğunu savunan görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

OtotrofA)
PanspermiaB)
BiyogenezC)
AbiyogenezD)

Eskiden yaşamış canlıların kalıntılarının
bulunması, sınıflandırılması ve yaşantılarının
yorumlanmasıyla ilgilenen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

PaleontolojiA)
ArkeolojiB)
TarihC)
BiyolojiD)

Nükleoproteinlerden oluşan canlı öncülü
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

FosilA)
AminoasitB)
ProteinC)
KoaservatD)

Hayatın cansız maddelerden ve kendiliğinden
olabileceğini 2000 yıl önce düşünen bilim
adamı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

AristoA)
Van HelmontB)
Stanley MillerC)
Harold UyerD)

Doğal seleksiyon terimini ortaya koyan bilim
adamı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Charles DarwinA)
Thomas Henry HuxleyB)
Thomas MalthusC)
Joseph HookerD)
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ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 B
ABD Başkanı Wilson’un Paris Barış
Konferansı’nda üzerinde en çok durduğu
konu aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Troman Doktrini’nin yayınlanmasıA)
NATO’nun kurulmasıB)
Milletler Cemiyeti’nin kurulmasıC)
Marshall Planı’nın uygulamaya sokulmasıD)

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na
girmesi üzerine Mısır’ı topraklarına kattığını
ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

2.

RusyaA)
İtalyaB)
İngiltereC)
FransaD)

15  Ağustos  1905’te  “Rusya  Müslümanları  
I.Kongresi”nin toplanmasında önemli
çalışmaları olan kişiler aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

3.

Münevver Karî ve İbray AltınsarınA)
Yusuf Akçura ve İsmail GaspıralıB)
Âlimcan Barudî ve Ali SuaviC)
Ebunnasr Kursavî ve Hüseyinzade AliD)

I. Dünya Savaşı sonunda Almanya ile itilaf
devletleri arasında imzalanan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Neuilly (Nöyyi)A)
Trianon (Triyanon)B)
St. Germain (Sen Jermen)C)
Versailles (Versay)D)

Aşağıdakilerden hangisi İmparator Meji
Dönemi’nde Japonya’da yapılan yenilikler
arasında yer almaz?

5.

İlköğretimin kadın-erkek her Japon için
zorunlu hale getirilmesi

A)

Japon subayların Batılı okullarda eğitim
alması

B)

Şogunların yönetimdeki etkinliklerinin
artırılması

C)

Mecburi askerlik sisteminin getirilmesiD)

Basmacı Hareketi’nin tek gayesi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Türkistan’ı Ruslardan kurtararak istiklaline
kavuşturmak

A)

Orta Asya’ya Rus göçmelerini yerleştirmekB)
Kazaklar arasında Tatar etkisini azaltmakC)
Rus kültürünü kazaklara benimsetebilmekD)

Aşağıdakilerden hangisi Hitler Almanya’sının
talep ettiği dış politikanın esaslarından biri
değildir?

7.

Almanya’nın Versay Barış Antlaşması’nın
kısıtlamalarından kurtulması

A)

Almanya için yeni hayat sahaları bulunmasıB)
Irkçı söylemlerin son bulmasıC)
Almanya dışında yaşayan bütün Almanların
birleştirilmesi

D)

1934 yılında “Asya, Asyalılarındır.” diyerek
Batılıların Çin’le olan münasebetlerini
kesmelerini isteyen devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

ABDA)
PortekizB)
RusyaC)
JaponyaD)

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de
uygulanan olağanüstü vergiler
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Aşar Vergisi ve Ağnam VergisiA)
Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri VergisiB)
Cizye Vergisi ve Bac VergisiC)
Avarız Vergisi ve Ağnam VergisiD)

I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın
üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına
yeterli gelmeyeceğine ilişkin mevcut fikrin,
Hitler tarafından yayılma politikasının
gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda
ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Hayat sahasıA)
Maginot hattıB)
DemirperdeC)
PanslavizmD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi 4-11 Şubat 1945’te
düzenlenen Yalta Konferansı sonucunda
kabul edilen kararlardan biri değildir?

11.

Almanya’nın dört işgal bölgesine ayrılmasıA)
Türk denizlerinde yük ve yolcu taşıma
hakkının yalnızca Türk vatandaşlarına
verilmesi

B)

Sovyetlerin Japonya’ya karşı savaşa girmesiC)
Birleşmiş Milletlerde Güvenlik Konseyi’nin
devamlı üyeleri için veto ilkesinin kabul
edilmesi

D)

11 Mart 1941 tarihinde Ödünç Verme ve
Kiralama Yasası’nı çıkaran devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

JaponyaA)
RusyaB)
ÇinC)
ABDD)

14-24 Ocak 1943’te Roosevelt ve Churchill'in,
Kazablanka Konferansı’nda aldıkları karar
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesiA)
Mihver devletlerin kayıtsız şartsız teslim
alınması

B)

Musul’un Irak’a verilmesiC)
Varşova Paktı’nın kurulmasıD)

22 Haziran 1941 tarihinde “Barbarossa”
harekatını başlatarak Baltık’tan Romanya’ya
kadar uzanan geniş bir cephe üzerinden üç
koldan Sovyet sınırını geçen devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

AlmanyaA)
İtalyaB)
FransaC)
İngiltereD)

SSCB’nin direktifleri sonucunda Haziran
1948’de Cominform’dan çıkarılan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

İtalyaA)
FransaB)
AlmanyaC)
YugoslavyaD)

1959 yılında Küba’da Batista diktatörlüğünü
yıkarak kendi hükümetini kuran kişi kimdir?

16.

Mahatma GandhiA)
Harry S. TrumanB)
Fidel CastroC)
Mao ZedongD)

Aşağıdakilerden hangisi 1953’te Balkan
Paktı’nı kuran devletlerden biri değildir?

17.

YunanistanA)
BulgaristanB)
YugoslavyaC)
TürkiyeD)

Aşağıdakilerden hangisi 25 Mayıs 1963’te
kurulan Afrika Birliği Teşkilatının başlıca
amaçları arasında yer almaz?

18.

Afrika ülkeleri arasında etnik ayrımcılığı
artırmak

A)

Afrika ülkeleri arasında ekonomi, eğitim ve
sağlık politikalarını uyumlu hale getirmek

B)

Afrika ülkeleri arasında bilim ve savunma
politikalarını uyumlu hale getirmek

C)

Afrika ülkeleri arasında birlik ve
dayanışmayı geliştirmek

D)

Sovyet-Amerikan mücadelesinin başladığını
ilan edip 1990’lı yıllara kadar devam edecek
olan soğuk savaşın ilk adımı olan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Razgart OlayıA)
Briand-Kellog PaktıB)
Lokarno PaktıC)
Truman doktriniD)

Türkiye NATO’ya hangi yıl katılmıştır?20.

1952A)
1944B)
1940C)
1938D)
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İŞLETME 2 B
Aşağıdakilerden hangisi Ahilik felsefesine ait
bir ifadedir?

1.

Ürünler belli standarda bağlanmadan üretilir.A)
Mal ve hizmet üretiminde hata kabullenilir.B)
Müşteri istekleri göz önünde tutulur.C)
İsraf desteklenir.D)

Personele genellikle konferanslar, seminerler
kurslar yöntemi ile verilen hizmet içi eğitim
şekli aşağıdakilerden hangisidir?

2.

İş dışı eğitimA)
İş başı eğitimB)
İş görüşmesiC)
İş performansıD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem
vermelerinin temel nedenlerinden biri
değildir?

3.

Örgütsel nedenlerA)
Pazarla ilgili nedenlerB)
Hukukla ilgi nedenlerC)
Sosyal nedenlerD)

İşletmelerde yeni mamul ve üretim
süreçlerinin ortaya çıkmasına yönelik
sistemli ve yaratıcı çalışmalar topluluğuna ne
ad verilir?

4.

İş başı eğitimA)
Araştırma-geliştirmeB)
OryantasyonC)
Performans değerlemeD)

Müşterinin beklentilerini ve isteklerini
sürekli karşılayacak mal ve hizmet üretimine
ne ad verilir?

5.

KaliteA)
KaynakB)
GüvenlikC)
PerformansD)

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları
yönetimi  kavramının konularından biridir?

6.

Stok devir hızıA)
İklimsel değişimB)
Ücret yönetimiC)
İşletmenin kârlılığıD)

Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin
aşamalarından biri değildir?

7.

Alternatiflerin belirlenmesiA)
Planın denetlenmesiB)
Amaçların saptanmasıC)
İşletme kârının dağıtılmasıD)

Bireyin görevindeki başarısını, işteki tutum
ve davranışlarını, ahlak durumunu ve
özelliklerini bütünleyen ve çalışanın
başarısına olan katkılarını değerlendiren
planlı araca ne ad verilir?

8.

FizibiliteA)
TutundurmaB)
Performans değerlendirmeC)
Hizmet içi eğitimD)

Türkiyede istihdam sağlamak üzere kayıtlı
personel bilgilerini veri merkezinde
saklayarak ihtiyaç duyulması halinde
personel alımları yapan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Türk Standartları EnstitüsüA)
Türkiye İş KurumuB)
Milli Prodüktivite MerkeziC)
Sosyal Güvenlik KurumuD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
personele seçimi yaparken kullandığı
yöntemlerden biridir?

10.

OryantasyonA)
MülâkatB)
Ar-GeC)
AhilikD)

Çalışanın herhangi bir sebepten dolayı
işletmeden ayrılması durumunda işletme
tarafından ödenmesi zorunlu tazminata ne ad
verilir?

11.

Kıdem tazminatıA)
İhbar ücretiB)
Asıl ücretC)
Manevi tazminatD)

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm
yöntemi ile atık maddelerin
değerlendirilmesinin yararlarından biri
değildir?

12.

Çevre kirlenmesinin kontrolünü sağlamasıA)
Çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına
yardımcı olması

B)

Doğal çevre felaketlerine neden olmasıC)
İşletmeye ekonomik anlamda getiri
sağlaması

D)

İşçiye sağlanan ek ödemelerin katılmadığı
ücrete ne ad verilir?

13.

İhbar ücretiA)
Asıl ücretB)
KârC)
StopajD)
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B
Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya
üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile
ödenen tutara ne ad verilir?

14.

ÜcretA)
FaizB)
KârC)
RantD)

Toplumun istediği ve ihtiyaç duyduğu mal ve
hizmetleri kaliteli bir şekilde üreterek
işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve
yatırımcılara karşı sorumluluklarını yerine
getirecek bir fiyattan sunması işletmenin
hangi sorumluluğunu ifade eder?

15.

Hukuksal sorumluluğuA)
Çalışanlarına karşı sorumluluğuB)
Gönüllü sorumluluğuC)
Ekonomik sorumluluğuD)

Aşağıdakilerden hangisi işletme
çalışanlarının ücretlerini belirlerken dikkate
alınan unsurlardan biri değildir?

16.

Ücretlendirme konusunda cinsiyet, dil, din
ırk ve benzeri sebeple ayrım yapılmaması

A)

Ücretlendirme konusunda objektif olunmasıB)
İşletmenin ücret politikasının esnek olmasıC)
Müşteri taleplerinin göz önüne alınmasıD)

Atık maddelerin yeniden değerlendirilmesine
ne ad verilir?

17.

Ekonomik kullanımA)
Geri dönüşümB)
Seri üretimC)
Stok kontrolüD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
faaliyetlerini sürdürürken alması gereken
tedbirlerden biri değildir?

18.

Tüm çalışanları çevre sorumluluk bilincini
artırmalıdır.

A)

Atıkların geri dönüşümünü sağlamalıdır.B)
Doğal kaynakların etkili ve verimli
kullanılmasını sağlayan teknolojileri
kullanmalıdır.

C)

Üretimde tamamen yenilenemez kaynaklar
kullanmalıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez doğal
kaynaklardan biridir?

19.

Tarımsal topraklarA)
Güneş enerjisiB)
Rüzgar enerjisiC)
PetrolD)

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan
gerçek kişiye ne ad verilir?

20.

İşçiA)
MemurB)
ÜcretliC)
İşverenD)
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MANTIK 2 B
Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantıkta
bileşik bir önermedir?

1.

Bütün kediler miyavlar.A)
Ankara Türkiye’nin başkentidir.B)
Ezgi öğrenci değildir.C)
Ayşe’nin elbisesi kırmızıdır.D)

Kiplik mantığına göre aşağıdaki
önermelerden hangisi bütün mümkün
dünyalarda yanlıştır?

2.

Menekşe mordur ve menekşe mor değildir.A)
Anıtkabir Ankara’dadır veya Anıtkabir
Ankara’da değildir.

B)

Altın sarı değildir.C)
Dikdörtgen dört kenarlıdır.D)

“Sporcu çalışkan olur ise kazanması kolay
olur.” ifadesinin niceleme mantığında
sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

FbFqA)
FaFbB)
pqC)
FaFbD)

“İnsanlar paylaşmayı severlerse rahat
diyalog kurarlar hem de dürüst ilişkiler
yaşarlar.” önermesinde kaç tane önerme
eklemi ve bileşen kullanılmıştır?

4.

Üç önerme eklemi, bir bileşenA)
Bir önerme eklemi, bir bileşenB)
Dört önerme eklemi, dört bileşenC)
İki önerme eklemi, üç bileşenD)

Aşağıdakilerden hangisi (xFx) önermesine
eşdeğer bir ifadedir?

5.

Bütün insanlar iyidir.A)
Bazı çiçekler güzel koktuğu doğru değildir.B)
Her çiçeğin güzel koktuğu doğru değildir. C)
Bazı insanlar kötüdür.D)

Aşağıdaki önermelerden hangisi ikili
yüklemli bir önermedir?

6.

Ayşe çalışkandır.A)
Gözde ve Yusuf evlidir.B)
Ezgi, Ezel ve Zeynep’ten şişmandır.C)
Hüseyin keman çalar.D)

Önerme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

7.

Bir bileşik önermede birden fazla önerme
eklemi bulunabilir.

A)

Bir önermenin doğruluk tablosundaki tüm
yorumlamaları yanlışsa önerme tutarsızdır.

B)

Her tutarlı önerme geçerlidir.C)
Basit bir önerme bir ad, bir yüklem ve bir
bağdan oluşur.

D)

Çok değerli mantıkta “p” önermesi belirsiz
iken “p” önermesinin alacağı değer
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

BelirsizA)
DoğruB)
YanlışC)
Ya doğru ya yanlışD)

Aşağıdakilerden hangisi mantıklı insanın
özelliklerinden biri değildir?

9.

KuşkucuA)
BencilB)
Tutarlı C)
Eleştirel D)

Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesinin
varlık alanına uygulanmasının ifadesidir?

10.

Her var olan, kendisine özdeştir. A)
Bir şey ya vardır ya yoktur.B)
Bir şeyin aynı anda hem var olup hem de
var olmaması mümkün değildir.

C)

Var olan hiçbir şey hem kendisi hem de
kendisi olmayan olamaz.

D)

“Var olan hiçbir şey hem kendisi hem de
kendisi olmayan olamaz.” ifadesi aşağıdaki
hangi mantık ilkesinin varlık alanına
uygulanmasıdır?

11.

ÇelişmezlikA)
ÖzdeşlikB)
Üçüncü Halin İmkansızlığıC)
Yeter-NedenD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi doğruluk değeri ve
varlık kavramıyla ilgili sorunlardan biri
değildir?

12.

Bir önermenin doğru olması ne anlama
gelir?

A)

Bilgi ile nesnesi arasında bir uyum olabilir
mi?

B)

Bilgi önermesinin doğru olması ne anlama
gelir?

C)

p önermesinin değillemesi nasıl gösterilir?D)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
ele aldığı temel sorunlardan biri değildir?

13.

Doğruluk ve varlıkla ilgili sorunlarA)
En yüksek iyi ile ilgili sorunlarB)
Mantık değişmezleriyle ilgili sorunlarC)
Geçerlilik kavramıyla ilgili sorunlarD)

Aksiyomlardan türetilmiş olan önermelere ne
ad verilir?

14.

Eksik tümevarımA)
TeoremB)
AnalizC)
Tam tümevarımD)

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve deneye
dayanan bilimsel bir yöntemdir?

15.

AksiyomA)
TümdengelimB)
Uygulamalı MantıkC)
TümevarımD)

Eleştirel düşünme ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Tümdengelim, tümevarım ve analojiye
dayanılarak yapılır.

A)

Akıl ilkelerine ve bilimsel yöntemle
ispatlanmış bilgilere dayanır.

B)

Eleştirel düşünmede kanıtlar, duygulara ve
ön yargılara bağlıdır.

C)

Bir olay ya da düşüncenin doğru olup
olmadığını anlamak için yapılan sistemli
düşünme biçimidir.

D)

Doğadaki bir varlık sistemi ile ilgili ortaya
konan önermelere ne ad verilir?

17.

TümevarımA)
KanıtB)
Bilimsel TeoriC)
TopiklerD)

Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel
düşünme ve akılcı tartışma alanına
uygulandığı alandır?

18.

Tartışma mantığıA)
Sembolik mantıkB)
Kıyas mantığıC)
Klasik mantıkD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
amaçlarından biri değildir?

19.

Mantık değişmezleri ile ilgili sorunları
araştırmak

A)

Mantığın ilkelerini sorgulamakB)
Mantığın kavramlarını sorgulamakC)
Mantığı gözlem ve deneye dayandırmanın
yollarını araştırmak

D)

Aşağıdakilerden hangisi eksik tümevarımın
en önemli özelliğidir?

20.

ÇelişmezlikA)
OlasılıkB)
ÖzdeşlikC)
KesinlikD)
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SANAT TARİHİ 1 B
İvriz Kaya Kabartması günümüzde hangi
ilimizin sınırları içinde yer alır? 

1.

Konya A)
NevşehirB)
EskişehirC)
BurdurD)

Yunan Heykelciliğinde portre sanatının en
önemli sanatçısı kimdir? 

2.

Praksiteles A)
LysipposB)
MironC)
LeocharesD)

Yunan kentlerinde Pazar yeri ve halkın
toplandığı açık meydanlar olan agoranın,
işlev ve kurgu olarak Roma kentlerindeki
benzer niteliklere sahip mimari uygulaması
aşağıdakilerden hangisidir? 

3.

KemerA)
Zafer TakıB)
Amfi tiyatroC)
ForumD)

Sanat tarihine yardımcı bilimlerden biri de
nümizmatiktir. Nümizmatik biliminin ilgi
alanı aşağıdakilerden hangisidir? 

4.

Olayların tarihlerini saptayarak oluşum
sıralarını düzenleyen bilim dalıdır.

A)

Sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla
uğraşan bilim dalıdır. 

B)

Anıt, heykel vb. eserler üzerindeki yazılar ile
ilgilenen bilim dalıdır.

C)

Coğrafi bölgelerin, şehirlerin tarihini
inceleyen bilim dalıdır.

D)

Mezopotamya'da Ur, Uruk, Umma ve Kaş gibi
önemli şehir devletleri aşağıdaki
uygarlıklardan hangisi tarafından
kurulmuştur?

5.

SümerlerA)
BabillerB)
AkadlarC)
HititlerD)

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağda
Anadolu'da kurulan devletlerden biridir? 

6.

Persler A)
FenikelilerB)
FrigyalılarC)
MısırlılarD)

Edebiyat ve müzik aşağıdaki sanat
türlerinden hangisinin içinde yer alır? 

7.

Fonetik sanatlarA)
Plastik sanatlar B)
Karma sanatlarC)
Ritmik sanatlarD)

Anadolu'da eski çağlarda birçok tümülüs tipi
mezarın bulunmuş olduğu, önemli bir sanat
merkezi olan Sard şehri, aşağıdaki
uygarlıklardan hangisinin başkentiydi? 

8.

FrigyaA)
UrartuB)
Lidya C)
Geç HititD)

Bizans İmparatorluğu’nun başkenti
aşağıdakilerden hangisidir? 

9.

Roma A)
İskenderiyeB)
KonstantinopolisC)
AtinaD)

Roma mimarlığının oluşturduğu, halkın işleri
ile ilgili olarak kullanılan, içi sütunlarla
neflere ayrılmış dikdörtgen planlı yapılara ne
ad verilir? 

10.

Bouleterion A)
TiyatroB)
TapınakC)
BazilikaD)

M.Ö. II. Binin başlarında Anadolu’ya göç
eden, M.Ö. 1650’lerde bir devlet kurup M.Ö.
1200’de yıkılan, başkentleri günümüzde
Çorum ili yakınlarındaki Boğazköy’de
bulunan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Lidya A)
PersB)
FrigC)
HititD)

Boğazköyde bulunmuştur. Başında yüksek bir
başlık taşıyan, eteki giymiş, elinde bereket
simgesi olan narla görülür. Yanındaki çocukları
ise ellerinde lir ve flüt tutmaktadır. 

Yukarıda özellikleri verilmiş olan Frig heykel
sanatına ait ünlü bereket tanrıçası
aşağıdakilerden hangisidir? 

12.

KybeleA)
Şeyhülbeled B)
LugaldaluC)
NofreteteD)
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B
Mısır Kraliçesi Hatshepsut'un yaptırdığı
tapınak aşağıdakilerden hangisinde yer alır? 

13.

Sakara A)
Deyr-ül BahriB)
KarnakC)
TebD)

Anadolu sanatında önemli bir yeri olan Hitit
Uygarlığının ünlü başkenti, aşağıdakilerden
hangisidir? 

14.

SardA)
HattutaþB)
Gordion C)
TuþpaD)

Mısırlılar tarafından inşa edilen ve piramitlere
geçişin ilk adımı olan dikdörtgen biçiminde
kerpiç ve taştan yapılan mezarlara ne ad
verilir? 

15.

MegaronA)
PapirüsB)
Basamaklı PiramitC)
Mastaba D)

Roma konut mimarisinde evin avlusuna
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

16.

CaveaA)
AtriumB)
SellaC)
ForumD)

Yunan heykelinin Helenistik devrinde portre
sanatında en ileri giden sanatçıdır. Büyük
İskender, portrelerini sadece ona yaptırmıştır.
Tunçtan atlet heykelleri de dökmüş, insanları
olduğu gibi değil, kendisine göründükleri gibi
tasvire önem vermiştir. Oranlar sistemini 1/8
olarak uygulamış ve "vücudunu temizleyen atlet"
heykelini yapmıştır. 

Yukarıda özellikleri verilen Yunan heykel
sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 

17.

Briyoksis A)
LeoharesB)
LisipposC)
PraksitelesD)

İstanbul’daki Tekfur Sarayı hangi uygarlığa
aittir?

18.

YunanA)
RomaB)
BizansC)
OsmanlıD)

19. yy Realizm akımının önde gelen
temsilcilerinden olan, "Avray Kenti",
"Manzara", "Narni Köprüsü" gibi tabloları ile
tanınan ressam aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Camille CorotA)
Claude MonetB)
Edouard ManetC)
Alfred SisleyD)

İtalyan Barok dönemi mimarlığının önde
gelen temsilcisi, Saint Carlo Kilisesi, Saint
Agnese Kilisesi, Alessandrina
Kütüphanesi'nin mimarı aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Andrea PalladioA)
Jacques Louis David B)
Antonio CanovaC)
Francesco BorominiD)
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SAĞLIK BİLGİSİ 2 B
Sperm tarafından döllenmiş yumurtaya ne ad
verilir?

1.

ZigotA)
EmbriyoB)
FetüsC)
YumurtaD)

Yumurtalıktan serbest bırakılan yumurta
hücresi yaklaşık kaç saat hayatta kalır?

2.

24  A)
28B)
30C)
48D)

Aşağıdakilerden hangisi başlıca gebelik
belirtilerinden biri değildir?

3.

Bulantı ve kusmaA)
Aşırı kilo kaybıB)
Baş dönmesiC)
Karnın alt kısmında dolgunlukD)

Halk arasında “al basması” olarak bilinen
mikrobik hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

ToksoplazmozisA)
KızamıkçıkB)
Lohusa hummasıC)
MenenjitD)

Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan
oluşan aileye ne ad verilir?

5.

Eşitlikçi aileA)
Çekirdek aileB)
Tamamlanmamış aileC)
Ataerkil aileD)

Hısım akraba evliliği ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Geniş aile desteği hayatta yalnız olma
duygusunu artırıcı nitelik taşır.

A)

Eşin ailesiyle yaşanan anlaşmazlıklar evlilik
ilişkisi üzerinde yıkıcı etkiler oluşturabilir.

B)

Evlilik ilişkisinde stres faktörü olabilir.C)
Çekirdek ailenin kendini güçlü hissetmesini
sağlar.

D)

Aşağıdaki anne-baba adaylarının hangisinin
olacak çocuklarında Rh kan uyuşmazlığı
görülür?

Anne Baba Çocuk

7.

Rh (+) Rh (+) Rh (+)A)
Rh (+) Rh (-) Rh (+)B)
Rh (-) Rh (+) Rh (+)C)
Rh (-) Rh (+) Rh (-)D)

İki doğum arasında en az süre ne kadar
olmalıdır?

8.

6-8 ayA)
9-11 ayB)
1-1,5 yılC)
2-3 yılD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de
çocuklara doğumdan itibaren belirli bir aşı
takvimine göre düzenli uygulanan aşılardan
biri değildir?

9.

Verem aşısıA)
Kuduz aşısıB)
Difteri aşısıC)
Çocuk felci aşısıD)

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının
anne sağlığı açısından yararlarından biridir?

10.

Topluma bedenen ve ruhen sağlıklı çocuklar
yetiştirilebilir.

A)

Erken doğmuş çocuk sayısı azalır.B)
Nüfus planlı ve dengeli şekilde artar.C)
İstenilmeyen gebelik, düşükleri önler.D)
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B
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, vücudun
herhangi bir yerindeki hücrenin normal
özelliklerinin dışında değişim göstermesi ve
kontrolsüz çoğalması ile oluşur?

11.

KanserA)
DizanteriB)
SıtmaC)
KoleraD)

Geçmeyen öksürük, gece terlemeleri, kilo
kaybı, kan tükürme, yorgunluk aşağıdaki
hastalıklardan hangisinin belirtileridir?

12.

SirozA)
DifteriB)
VeremC)
KızılD)

Aşağıdakilerden hangisi kolesterolü normal
değerlerde tutmak için yapılması gereken
olumlu davranışlardan biri değildir?

13.

Aşırı kalorili yiyeceklerden kaçınılmasıA)
Kilonun azaltılmasıB)
Düzenli egzersiz yapılmasıC)
Katı yağların tercih edilmesiD)

İlaç kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Kullanılan ilaçlar hekime danışılmadan
bırakılabilir.

A)

İlacın rengi bozulmamış ve tortulaşmamış
olmalıdır.

B)

İlaçlar kapalı, nemsiz ve serin ortamda
saklanmalıdır.

C)

İlacın son kullanma tarihine bakılmalıdır.D)

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalık
etkenlerinden biri değildir?

15.

MantarA)
ParazitB)
VirüsC)
AlgD)

Özel bir enfeksiyon etkeninin veya
toksinlerinin, bir kaynaktan duyarlı kişiye
doğrudan ya da dolaylı olarak geçmesiyle
oluşan hastalıklara ne ad verilir?

16.

Kalıtsal hastalıkA)
EpidemiB)
Salgın hastalıkC)
Bulaşıcı hastalıkD)

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi "eliza" testi
ile tespit edilir?

17.

HepatitA)
AIDSB)
KuduzC)
FrengiD)

Sağlam kişiyi hastalıklardan korumanın en iyi
yolu aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Sağlamların eğitimiA)
Vektör, hava, ışık, yönünden sağlıklı evlerde
oturma

B)

AşılamaC)
Temiz içme ve kullanma suyu teminiD)

Hastanın bulaşıcı hastalığı bulaştırma
süresince sağlam kişilerle temasını önlemeye
ne ad verilir?

19.

GözlemA)
TecritB)
Vektör kontrolüC)
KarantinaD)

Kanın içeriden damarlara yaptığı basınca ne
ad verilir?

20.

SpazmA)
KrampB)
TansiyonC)
Baskı D)
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TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 1 B
Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda
bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan
vermemesi için yapılması gereken
işlemlerden biridir?

1.

Vitesin boşa alınmasıA)
Aracın kapılarının açık tutulmasıB)
Uzağı gösteren ışıkların açık tutulmasıC)
Aracın ön ve arkasına açıkca görülebilecek
şekilde birer kırmızı yansıtıcı konulması

D)

Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan
veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait
tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli
uygunluğu sağlamaları bakımından
Karayolları Trafik Kanunu'na göre kaç gün
süre ile geçerliliğini korur?

2.

30A)
35B)
40C)
45D)

Aşağıdakilerden hangisi sağa dönüş
kurallarından biri değildir?

3.

Dönüş işareti vermekA)
Hızını artırmakB)
Dar bir kavisle dönmekC)
Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni
verilen şeride girmek

D)

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç
sahiplerinin devlete karşı yükümlülüklerinin
takibini  sağlar?

4.

Kayıt ve TescilA)
Sürücü BelgesiB)
Araç Muayene BelgesiC)
Araç sahibinin vergi numarasıD)

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve
araç kullananlara göre, yolu kullanma
sırasına ne ad verilir?

5.

Geçiş hakkıA)
Geçiş üstünlüğüB)
Trafikten menC)
Geçiş yoluD)

Aşağıdakilerden hangisinin aksine bir hüküm
veya işaret bulunmadıkça kara yollarında
araç sürücüleri tarafından  yapılması
yasaktır?

6.

Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten
gitmesi

A)

İşaret vermeden şerit değiştirmesiB)
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı
olarak kullanması

C)

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki
araçların güvenli geçişlerini beklemesi

D)

I.   Yaya yolları
II.  Otobüs durakları
III. Geçiş yollarının önü

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin
yasak olduğu yerlerdendir?

7.

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

Aşağıdakilerden hangisi özel araçları
gereksiz kullanmanın yol açtığı zararlardan
biri değildir?

8.

Park probleminin artmasıA)
Çevrenin bozulması ve kirlilikB)
Araç ömrünün uzamasıC)
Yakıt tüketiminin artması ve israfD)

Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu
bakımından, bağlandığı yoldan daha az
önemde olan yola ne ad verilir?

9.

Ana yolA)
Tali yolB)
OtoyolC)
KavşakD)

Sürücüler, önlerinde giden araçları güvenli
ve yeterli bir mesafeden takip etmek
zorundadırlar.Bu mesafe en fazla ne
kadardır?

10.

Araç hızlarının yarısı kadarA)
Araç hızlarının iki katı kadarB)
15 metreC)
20 metreD)
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B
Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın
sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl
hareket etmelidir?

11.

Işıklı trafik işaretine uymalıA)
Olduğu yerde hemen durmalıB)
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeliC)
Geriye dönerek beklemeliD)

Yukarıdaki trafik tanzim işaretinin anlamı
nedir?

12.

DurA)
Yol verB)
Girişi olmayan yolC)
Çıkmaz yolD)

Aşağıdakilerden hangisinin demiryolu
(hemzemin) geçitlerinde  yapılması yasaktır?

13.

Geçidin durumuna uygun hızda geçmekA)
İndirilmiş veya indirilmekte olan bariyerler
varken geçide girmek

B)

Kontrolsüz geçitlerde geçmeden önce makul
mesafede durmak

C)

Işıklı veya sesli "Dur" emrine uymakD)

Taşıtların bir dizi halinde güvenli
seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle
ayrılmış bölümüne ne ad verilir?

14.

Bölünmüş yolA)
Taşıt yoluB)
ŞeritC)
AnayolD)

Aşağıdakilerden hangisi yayalar için
karayollarında karşıdan karşıya geçişin
güvenli olduğu yerlerden biri değildir?

15.

Okul geçitleriA)
Yaya geçitleriB)
Trafik ışıklarının bulunduğu yerlerC)
Tepe üstü ve dönemeçli yollarD)

Motorlu bisiklet kullanabilmek için aşağıdaki
sürücü belgelerinden hangisine sahip olmak
gerekir?

16.

A1 SınıfıA)
B SınıfıB)
C SınıfıC)
D sınıfıD)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, askeri
araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri
amaçla Türkiye’de bulunan kuruluşlara ait
araçların tescili aşağıdaki kurumlardan
hangisi tarafından yapılır?

17.

Emniyet Genel MüdürlüğüA)
Jandarma Genel KomutanlığıB)
Milli Savunma BakanlığıC)
Türk Silahlı KuvvetleriD)

Aşağıdakilerden hangisi yayaların karanlıkta
sürücüler tarafından görülmesini
kolaylaştırır?

18.

Hafif giysiler giymeleriA)
Kalın giysiler giymeleriB)
Koyu renk giysiler giymeleriC)
Açık renk giysiler giymeleriD)

Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince
kullanılan kısmına ne ad verilir?

19.

BanketA)
Geçiş yoluB)
Taşıt yoluC)
Yaya yoluD)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin koruma
başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise
koruma başlığı takmasının zorunlu olduğu
taşıtlardan biridir?

20.

OtobüsA)
MinibüsB)
MotosikletC)
OtomobilD)
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TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 2 B
İç kanama belirtileri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Deri nemli ve soğuktur.A)
Kazazede halsizdir.B)
Nabız hızlı ve zayıftır.C)
Solunum derindir.D)

Vücuda zehirli bir maddenin girmesi sonucu
normal fonksiyonların bozulmasına ne ad
verilir?

2.

KomaA)
ZehirlenmeB)
BayılmaC)
ŞokD)

Yukarıdaki resimde görülen kısa mesafede
süratli taşıma tekniğine ne ad verilir?

3.

Kucakta taşımaA)
Altın beşik yöntemiB)
Sırtta taşımaC)
İtfaiyeci yöntemiD)

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en
aza indirmeyi amaçlayan olay yerinde, tıbbi
araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ne ad
verilir?

4.

Acil yardımA)
GirişimB)
İlk YardımC)
Kurtarma yöntemiD)

Aşağıdakilerden hangisi kene ısırması
durumunda yapılması gereken ilk yardım
uygulamalarından biri değildir?

5.

Keneye soğuk uygulama yapılır.A)
Kene çıkarılmaya çalışılmaz.B)
Kene sıkılmaz, patlatılmaz.C)
Kenenin bulunduğu bölge sabunlu su ile
yıkanır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi cilt yoluyla
zehirlenme belirtilerinden biri değildir?

6.

Vücut ısısında artışA)
Gözlerde yanmaB)
KusmaC)
Anormal solunumD)

Aşağıdakilerden hangisi deniz canlılarının
sokması durumunda yapılması gereken ilk
yardım uygulamalarından biri değildir?

7.

Soğuk uygulama yapılır.A)
Yaralı bölge hareket ettirilmez.B)
Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılır.C)
Etkilenen bölge ovulmaz.D)

Aşağıdakilerden hangisi gerekli durumlarda 
aranabilecek 112 acil telefon hattının dışında
diğer yardım isteme telefon numaralarından
biri değildir?

8.

Polis İmdat 155A)
İtfaiye 110B)
Jandarma imdat 156C)
Zabıta 153D)

Kılcal damar kanamasına ait özellik
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Sızıntı şeklinde olmasıA)
Koyu renkli kanın fışkırırcasına akmasıB)
Koyu renkteki kanın az basınçla devamlı
akması

C)

Kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik
akması

D)

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin burun
kanaması olması durumunda yapılacak ilk
yardım uygulamalarından biri değildir?

10.

Burun üzerine buz  uygulanır.A)
Burun kanatları 5 dk. süre ile sıkılır.B)
Baş hafifçe öne eğilir.C)
Oturtulur.D)
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B
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının
belirtilerinden biri değildir?

11.

Deride nem ve morarma olmasıA)
Bilincin kapalı olmasıB)
Solunumun durmasıC)
Vücutta kızarıklıkların oluşmasıD)

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı
basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla
hissedilmesine ne ad verilir?

12.

TansiyonA)
NabızB)
Kan basıncıC)
AteşD)

Kazazedenin durumunun değerlendirilmesi
yapılırken öncelikle aşağıdakilerden
hangisine bakılmalıdır?

13.

Kan basıncınaA)
Vücut ısısınaB)
Bilinç durumunaC)
Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetineD)

Bir travma sonucu deri ya da deri altı
dokusunun bütünlüğünün bozulmasına ne ad
verilir?

14.

SıyrıkA)
YaraB)
KırıkC)
SokmaD)

Aşağıdakilerden hangisi delici karın bölgesi
yaralanmalarında yapılan ilk yardım
uygulamamarından biri değildir?

15.

Yaşam bulguları sık sık izlenir.A)
Meyve suyu içirilir.B)
Isı kaybını önlemek için üzeri örtülür.C)
Bilinç yerinde ise sırtüstü pozisyonda
bacaklar bükülmüş olarak yatırılır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi solunum yoluyla
zehirlenme belirtilerinden biri değildir?

16.

Baş ağrısıA)
Bulantı - kusmaB)
Solunumun hızlanmasıC)
Kulak çınlamasıD)

Yanıkta ilk etapta sıvı kaybı daha sonra da 
aşağıdakilerden hangisi en büyük risktir?

17.

TahrişA)
EnfeksiyonB)
KanamaC)
ÖdemD)

Yukarıdaki resimde görülen yaralanma türü
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

ÇıkıkA)
BurkulmaB)
Kapalı kırıkC)
Açık kırıkD)

Kol ve bacaklardaki büyük kanamalarda
atardamarı deri ile kemik arasına sıkıştırarak
kanamayı durdurma yöntemine ne ad verilir?

19.

TurnikeA)
TamponB)
KompresyonC)
BandajD)

Aşağıdakilerden hangisi donma durumunda
yapılacak ilk yardım uygulamalarından
biridir?

20.

Donuk bölge ovulur.A)
Ayaklar büzülmüş ise açılmaya çalışılılır.B)
Kesin istirahata alınır ve hareket ettirilmez.C)
El ve ayak askı pozisyonda tutulur.D)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 3 B
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tortul
kayaçlardan biridir?

1.

KalkerA)
KumtaşıB)
MermerC)
GranitD)

Kıtalar arasındaki büyük su kütlelerine ne ad
verilir?

2.

NehirA)
DenizB)
GölC)
OkyanusD)

Aşağıdakilerden hangisi zonal toprak
çeşitlerinden biri değildir?

3.

Çöl topraklarıA)
Halomorfik topraklarB)
Podzol topraklarC)
Tundra topraklarıD)

Aşağıdakilerden hangisi jeotermal bölgelerin
bulunduğu ülkelerden biri değildir?

4.

İsviçreA)
EndonezyaB)
İzlandaC)
HawaiiD)

Aşağıdakilerden hangisi kömürün
başkalaşım geçirerek meydana getirdiği
kayaç türlerinden biridir?

5.

GnaysaA)
ElmasB)
MermerC)
ŞistD)

Magmanın, volkanik faaliyetler sonucu
yeryüzüne çıkmasıyla oluşan kayaç türü
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

İç püskürükA)
TortulB)
Dış püskürükC)
Organik tortulD)

Akdeniz iklim bölgesinde, kalkerler üzerinde
oluşan ve içindeki demiroksit  oranının
fazlalığı nedeniyle kırmızı renkli olan
topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Kahverengi orman topraklarıA)
TundraB)
PodzolC)
Terra rossaD)

İki okyanusal kıtanın birbirine yaklaştığı
yerlerde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

8.

Kıta kabuğuA)
YanardağB)
Sıra dağlarC)
Volkanik ada yaylarıD)

Dünya nüfusundaki ilk sıçrama
aşağıdakilerden hangisiyle meydana
gelmiştir?

9.

İnsanların yerleşik hayata geçerek
hayvanları evcilleştirmesiyle

A)

Ateşin bulunmasıylaB)
İnsanların alet yapımını keşfetmesiyleC)
İnsanların tarımla uğraşmasıylaD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de işçi
göçünün zaman içinde hızla artmasının
nedenlerinden biri değildir?

10.

Ailelerine yakın olma isteğiA)
Nüfusun hızla artmasıB)
Kırsal alanda isteklerin çeşitlenmesiC)
Gelir dağılımında bozuklukların olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyada nüfus
yoğunluğunun fazla olduğu yerlerden biridir?

11.

Amazon havzasıA)
Dönenceler çevresiB)
Himalaya dağlarıC)
Nil havzasıD)
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B
Çin’de ilk nüfus sayımı hangi tarihte
yapılmıştır?

12.

1945A)
1950B)
1953C)
1965D)

Aşağıdakilerden hangisi göçün doğal
nedenleri arasında yer almaz?

13.

Doğal kaynakların varlığıA)
ÇığB)
SelC)
DepremD)

Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o
ülke veya bölgenin yüzölçümüne
bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğu
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Tarımsal nüfus yoğunluğuA)
Fizyolojik nüfus yoğunluğuB)
Aritmetik nüfus yoğunluğuC)
Bölgesel nüfus yoğunluğuD)

Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılışında
etkili olan doğal etmenlerden biri değildir?

15.

Toprak verimliliğiA)
SanayiB)
Yer şekilleriC)
Bitki örtüsüD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yer alan
iç ovalardan biri değildir?

16.

Amik OvasıA)
Muş OvasıB)
Malazgirt OvasıC)
ÇukurovaD)

Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik
faaliyetlerden biri değildir?

17.

HayvancılıkA)
BankacılıkB)
BalıkçılıkC)
MadencilikD)

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin
genel özelliklerinden biri değildir?

18.

Yaşam standardının yüksek olmasıA)
Ortalama ömrün uzun olmasıB)
Nüfus artış hızının yüksek olmasıC)
Sanayi ürünlerinin ihraç edilmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de görülen
iklim tiplerinden biri değildir?

19.

Muson iklimiA)
Karasal iklimB)
Karadeniz iklimiC)
Akdeniz iklimiD)

Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye’nin
matematik konumu doğru verilmiştir?

20.

26o – 45o Kuzey Paralelleri, 36o – 42o Doğu
Meridyenleri

A)

36o – 42o Kuzey Paralelleri, 26o – 45o Doğu
Meridyenleri

B)

32o – 45o Kuzey Paralelleri, 27o – 32o Doğu
Meridyenleri

C)

35o – 40o Kuzey Paralelleri, 32o – 41o Doğu
Meridyenleri

D)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0102-B

46 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ COĞRAFYA 4 B
Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin
sonuçları arasında yer almaz?

1.

Baharat ve İpek yollarının öneminin
azalması

A)

Atlas Okyanusu limanlarının kullanılmamaya
başlanması

B)

Avrupa ve Amerika kıtalarının önem
kazanması

C)

Akdeniz limanlarının öneminin azalmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığa karşı
alınması gereken önlemlerden biri değildir?

2.

Suyu tasarruflu kullanmakA)
Doğal bitki örtüsünü korumakB)
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmakC)
Kuruyan barajları tarım alanına dönüştürmekD)

Aşağıdakilerden hangisi yan orman
ürünlerinden biri değildir?

3.

Sığla yağıA)
TomrukB)
Defne yaprağıC)
Keçi boynuzuD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun
1985 yılından sonra düzenli olarak
azalmasının nedenlerinden biri değildir?

4.

Aile planlamasının uygulanmasıA)
Eğitim düzeyinin yükselmesiB)
Kadınların iş hayatından çekilmesiC)
Kent nüfusunun artmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki göçün
sonuçlarından biri değildir?

5.

Çarpık kentleşmenin artmasıA)
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamasıB)
Şehir yaşamına uyum sağlamanın
kolaylaşması

C)

Şehirlerde işsizliğin artmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de göç alan
yerlerdeki başlıca çekici faktörlerden biri
değildir?

6.

İş olanaklarının fazla olmasıA)
Siyasi açıdan gelişmiş olmasıB)
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş
olması

C)

Daha kaliteli bir yaşam sunmasıD)

Türkiye'de, 1990 yılından sonra nüfus
sayımlarının kaç yılda bir yapılmasına karar
verilmiştir?

7.

5A)
6B)
8C)
10D)

Üniversite ve yüksek okulların bulunduğu,
bilim, sanat ve kongre etkinliklerinin
düzenlendiği, festivallerin yapıldığı ve tarihi
zenginliklerin bulunduğu şehir türü
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

İdari şehirA)
Kültürel şehirB)
Askeri şehirC)
Küresel şehirD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de fay
hatları ile ilişkili olan deprem kuşaklarından
biri değildir?

9.

İç Anadolu deprem kuşağıA)
Kuzey Anadolu deprem kuşağıB)
Batı Anadolu deprem kuşağıC)
Güneydoğu Anadolu deprem kuşağıD)

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

10.

UlaşımA)
Yer şekilleriB)
Bitki örtüsüC)
Su kaynaklarıD)
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B
Tarihte kâğıdı ilk defa kullanan uygarlık
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

SümerlerA)
ÇinlilerB)
AssurlarC)
HunlarD)

Kurak ve yarı kurak bölgelerde, ilkbahar
yağışlarıyla yeşeren ve yaz kuraklığı
nedeniyle sararan ot topluluklarına ne ad
verilir?

12.

BozkırA)
MakiB)
TundraC)
ÇayırD)

Maki ve çalılıkların olduğu yerlerde
yetiştirilen hayvan türü aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

ArıA)
SığırB)
Kıl keçisiC)
Kümes hayvanlarıD)

Matbaa (makine) hangi yıl icat edilmiştir?14.

1375A)
1389B)
1435C)
1473D)

Kapalı havza veya eski göl tabanlarında
oluşan toprak türü aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

RegosollerA)
Alüvyal toprakB)
Kolüvyal toprakC)
Tuzlu toprakD)

Kara ve deniz yolunun kesiştiği alanlara ne
ad verilir?

16.

LimanA)
KörfezB)
KoyC)
MarinaD)

Aşağıdakilerden hangisi afet öncesi alınması
gereken önlemlerden biri değildir?

17.

Afet riski olan yerlerin belirlenmesiA)
Afet yönetimi ve planlamasının yapılmasıB)
Yiyecek, su, barınak ve ilaç ağıtımı
yapılması

C)

Eğitim ve tatbikatların yapılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en eski
yerleşim alanlarından olmasının
nedenlerinden biri değildir?

18.

Gelen her topluluğun devlet kurabilmesiA)
İkliminin elverişli olmasıB)
Verimli tarım alanlarının olmasıC)
Su kaynaklarının yeterli olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın başlıca
sonuçlarından biri değildir?

19.

Ülke ekonomisinin zarar görmesiA)
Kıtlık ve açlık tehlikesinin artmasıB)
Barajların su seviyesinin azalmasıC)
İçme ve kullanma sularında sıkıntı
yaşanmaması

D)

Günümüzde Atlas Okyanusu ve Büyük
Okyanusu birbirine bağlayan en kısa ticaret
yolu aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Korint KanalıA)
Süveyş KanalıB)
Panama KanalıC)
Kiel KanalıD)
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SEÇMELİ ALMANCA 6 B
Wenn wir jetzt Zeit .........., ........ wir einen
Ausflug mit dem Auto machen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

1.

haben / wirdA)
hättet / würdestB)
hattest / wirstC)
hätten / würdenD)

Ich ……….. jetzt sehr gern in Ferien!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

warA)
wäreB)
warstC)
wärstD)

A: ....................., du wärst heute in Hawaii?
B: Das wäre ja super. Ich würde immer

schwimmen!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

3.

Kommt mitA)
Hatte sie gewusstB)
Stell dir vorC)
Lauf schnellerD)

A: Woher kommt er?
B: ..............................
A: Ach so, ich dachte, er wäre aus England.

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

4.

Man spricht davon, dass er neu eingezogen
ist.

A)

Man sagt, er wäre aus Deutschland.B)
Mein Bruder arbeitet in Deutschland.C)
Sein Vater fährt jedes Jahr nach
Deutschland.

D)

Die Schüler waren .................., alles in der
Prüfung wäre gut gelaufen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

der MeinungA)
die VersammlungB)
die FrageC)
das DenkenD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

6.

AnA)
MitB)
AusC)
WennD)

……………………….., es werde heute ein
schönes Wetter geben.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

7.

Wir haben endlich FerienA)
Er möchte die Prüfung bestehenB)
Ich habe aus der Zeitung gelesenC)
Sie will mit uns kommenD)

Anja: Kommt deine Mutter auch mit ins      
Kino?

Katrin: ......................................
Anja: Das ist aber Schade!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

8.

Nein, ich kenne sie überhaupt nicht.A)
Ja, ich habe ihn abgeholt.B)
Nein, sie habe keine Lust ins Kino zu gehen.C)
Ja, das Buch hatte ich auch gelesen.D)
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B
Was hast du über deinen Freund gehört?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Ich habe gehört, er habe wieder geheiratet.A)
Ich bin immer krank geworden.B)
Er hat gesagt, dass er am Wochenende
kommen will.

C)

Sie wollte auch an der Versammlung
teilnehmen.

D)

Er meint, ………………………..

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?

10.

sie kämen heute Nachmittag.A)
wird die Prüfung bestehen.B)
der Lehrer sei krank.C)
wir hätten morgen keine Schule.D)

Dieser Roman ist von einem …………..
Schriftsteller geschrieben worden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

preiswertenA)
kleinesB)
weltberühmten C)
vielenD)

Der Film ist ........... einem guten Regisseur
gedreht .............. .

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

12.

zu / werdenA)
bei / würdenB)
von / wordenC)
an / wirdD)

Wir hatten einen Verkehrsunfall aber ………… ist
keiner verletzt worden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

durchgehendA)
rechzeitigB)
privatC)
glücklicherweiseD)

Der Füller, den du mir geschenkt hast, hat mir
sehr gut gefallen.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Bana hediye ettiğin dolmakalemi çok
beğendim.

A)

Bu kurşun kalem bana çok pahalıya mal
oldu.

B)

Arkadaşıma doğum günü için çok özel bir
dolmakalem alabilirim.

C)

Sana hediye ettiğim o çok değerli kalem
benim olabilirdi.

D)

Das Mädchen, ................................, wurde heute
18 Jahre alt.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

15.

sind ihre Haare blondA)
damit wir die Prüfung bestehenB)
wir wollen ihm etwas schenkenC)
dessen Geburtstag wir gefeiert habenD)

Das Mädchen, dem der Vater ein Fahrrad kaufte,
freute sich sehr.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Babasının bisiklet aldığı kız çok sevindi.A)
Çocuk babasından bisiklet almasını istedi.B)
Babasına bisiklet alan kız çok mutlu oldu.C)
Baba kızına bisiklet aldığı için çok mutlu.D)
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B
Der Wein, ......................., soll einen guten
Geschmack haben.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

17.

das hier sehr berühmt istA)
der aus Frankreich kommtB)
des wir viel gezahlt habenC)
die wir im Buch lesenD)

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

Welches ergänzt nicht den obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlamaz?

18.

spricht sehr gut Deutsch.A)
haben sich sehr gefreut.B)
ist jung.C)
arbeitet in der Bank.D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

Der KäseA)
Das BrotB)
Die KartoffelnC)
Die NudelnD)

Der Füller, den ich heute gekauft habe, ………….

Welches ergänzt den obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

20.

schmeckt gut.A)
ist sehr glücklich.B)
war immer berühmt.C)
schreibt sehr gut.D)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 6 B
My aunt …….. flying to Nigeria this afternoon.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

will beA)
willB)
beC)
wasD)

Sheila will be ……… after 3.30 p.m. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

ranA)
has runB)
runC)
runningD)

We ......................... for tonight’s dinner since
breakfast.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

have been cooking A)
are cookingB)
cookC)
cookedD)

Terry went …….. to visit her child yesterday.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

goA)
abroadB)
whereC)
inD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

haveA)
will be havingB)
am having C)
hadD)

Michael ……………. waiting for you all day.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

hadA)
wasB)
has beenC)
willD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

alwaysA)
oftenB)
usuallyC)
neverD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

whereA)
whoB)
whoseC)
whichD)
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B
Mary: ..................... you repeat the sentence,
please?
Teacher: Of course.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

CouldA)
AreB)
WereC)
MayD)

He is ……........... a successful musician  that he
won two awards in the last competition.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

veryA)
suchB)
soC)
everyD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

whatA)
whoseB)
whoC)
whichD)

My sister liked the film ........……… much.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

atA)
veryB)
everyC)
suchD)

The baby ........................ since she woke up.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

will be cryingA)
cryB)
has been cryingC)
have been cryingD)

……… Liz heard the news, she began to cry.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

As soon asA)
WhileB)
IfC)
InD)

He is not a good driver. He drives too ……. .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

fasterA)
fastlyB)
fastC)
the fastestD)

If we heat ice, it …………….. .

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

is meltingA)
meltB)
would meltC)
meltsD)
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B
He didn’t come to our party ……… he was quite
ill.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

because A)
ifB)
as soon asC)
whereD)

If Debby had earned more money, she ……… a
new dress last week.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

will buyA)
would buyB)
would have boughtC)
could buyD)

If I were you, I …………….. that car.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

buyA)
are buyB)
will buyC)
wouldn’t buyD)

Bill saw the boy …… broke your window.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

whichA)
whoB)
whereC)
whoseD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 6 B
On doit partir à 21 heures.  ………… mangé
avant 20 heures.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

AyezA)
SoisB)
SoyonsC)
AvoirD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

épouserA)
éleverB)
divorcerC)
se marierD)

Mon fils a 4 ans.  Il va à …………  .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

l’universitéA)
l’école primaireB)
l’école maternelleC)
la facultéD)

Vous devez dire la vérité et parler de ce
problème.  ………… et ………… . 

Choisissez les expressions qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

Dites-le / parlons-enA)
Dites-en / parlez-yB)
Dites-y / parlons-yC)
Dites-la / parlez-enD)

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

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

Non, je l’ai revueA)
Si, je l’ai revueB)
Oui, je l’ai vueC)
Non, je ne l’ai pas revueD)

En France, avec le baccalauréat on peut entrer 
………… . 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

à l’école maternelle A)
à l’universitéB)
au collègeC)
à l’école primaireD)

Pensez ............ votre père; il est assez agé pour
travailler.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

àA)
deB)
enC)
toiD)

«Koltuğun üzerine yatma.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Ne te couche pas sur le canapé.A)
Ne le couche pas sur le canapé.B)
Il ne se couche pas sur le canapé.C)
Tu ne te couches pas sur le canapé.D)
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B
I. Travaille bien.
II. Aie fini tes devoirs.
III. Aie préparé tes livres.
IV. Il lit donc beaucoup de livres.

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

9.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Je suis une ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

coursA)
conférenceB)
séminaireC)
étudesD)

Elle  ………… avec un médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

a épouséA)
marieB)
s’est mariéeC)
a divorcéD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

se passeA)
se composeB)
se marieC)
dépendD)

C'est le fils de mon oncle, c'est mon ........... .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

fiancéA)
nièceB)
cousinC)
tanteD)

………… gentils.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

SoisA)
SoyezB)
AyonsC)
AieD)

La mère de mon mari est …………  .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

ma belle-mèreA)
ma mèreB)
mon pèreC)
ma belle sœur D)

La lettre sera ……… par le facteur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

apportéeA)
apportéB)
apporterC)
apporteD)
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B
Les élèves font le devoir.

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Le devoir a été fait par les élèves.A)
Le devoir était fait par les élèves.B)
Le devoir est fait par les élèves.C)
Le devoir sera fait par les élèves.D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

promenéA)
suisB)
rencontréC)
coucheD)

Ne ........ levez pas tard les matins.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

leA)
toiB)
nousC)
vousD)

J’ai eu le Bac: je suis devenu ……… . 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

enfantA)
écolierB)
lycéenC)
bachelierD)
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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.


