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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 3 B
Allah'ın yaratma sıfatına ne ad verilir?1.

TekvinA)
TevhidB)
TevsirC)
RahmetD)

Tövbenin kaç şartı vardır?2.

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

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Subuti
sıfatlarından biri değildir?

3.

TekvinA)
SemiB)
BasarC)
BekaD)

Hacca gidenlerin özel giyim şekline ne ad
verilir?

4.

TavafA)
VakfeB)
İhramC)
Sa'yD)

İslam dini kaç temel inanç esası üzerine
kurulmuştur?

5.

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

Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamberin adı
geçmektedir?

6.

13A)
25B)
37C)
48D)

Kendisine kutsal kitap verilmeyip
kendisinden önceki kitaplara uymak zorunda
olan peygamberlere ne ad verilir?

7.

VeliA)
ResulB)
SahabeC)
NebiD)

Hz. Muhammed'e "Muhammedül Emin" ismi
hangi özelliğinden dolayı verilmiştir?

8.

Güvenilir olmasıA)
Sabırlı olmasıB)
Yardımsever olmasıC)
Alçakgönüllü olmasıD)

Kur'an-ı Kerim hangi melek aracılığıyla
gönderilmiştir?

9.

AzrailA)
CebrailB)
MikailC)
İsrafilD)

Kıyametten sonra yeniden diriliş ile başlayan
ve sonsuza kadar sürecek olan zamana ne ad
verilir?

10.

AhiretA)
HaşirB)
KazaC)
MizanD)

İbadetler kaç çeşittir?11.

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

Hz. Muhammed kaç yılları arasında
yaşamıştır?

12.

532-581A)
551-602B)
571-632C)
584-622D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
özelliklerinden biri değildir?

13.

Verdiği sözde durmasıA)
Zamanı iyi değerlendirmesiB)
Hoşgörülü olmasıC)
Lüksü ve israfı sevmesiD)

Kur'anı Kerim hangi dilde gönderilmiştir?14.

FarsçaA)
LatinceB)
ArapçaC)
SamayetçeD)

Tövbe nedir?15.

İşlenmiş bir günaha pişman olup, bir daha
işlemeyeceğine dair Allah'a söz vermek ve
af dilemek

A)

Allah'a, Allah'ın peygamberlerimize bildirdiği
tüm bilgilere şüphe etmeden inanmak

B)

Allah'a saygı ile boyun eğmek ve emirlerine
itaat etmek

C)

Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp,
buyurduklarını yerine getirmek

D)
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B
Haccın kaç şartı vardır?16.

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

Tevrat hangi peygambere gönderilmiştir?17.

Hz. DavutA)
Hz. MusaB)
Hz. EyüpC)
Hz. YusufD)

Tabiat olayları ile ilgilenen melek
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

MünkerA)
İsrafilB)
AzrailC)
MikâilD)

Kur'an okumak aşağıdakilerden hangisine bir
örnektir?

19.

SünnetA)
MubahB)
FarzC)
VacipD)

İmandan sonra yapılması gereken ilk ve en
önemli farz aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Oruç tutmakA)
Zekat vermekB)
Namaz kılmakC)
Hacca gitmekD)
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TARİH 2 B
Müslümanlar ile Bizans'ın ilk kez karşı
karşıya geldiği savaş aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

HudeybiyeA)
HendekB)
BedirC)
MuteD)

Hz. Muhammed'in ölümünden sonra, İslam
Devleti'nin başına geçen kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Hz. OsmanA)
Hz. Ebubekir B)
Hz. AliC)
Hz. ÖmerD)

Türkiye Selçukluları'nda iç ve dış
yazışmalarla ilgilenen divan aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Divan-ı arzA)
Divan-ı israfB)
Divan-ı istifaC)
Divan-ı inşaD)

İlk İslam parası aşağıdaki devletlerden
hangisi döneminde basılmıştır?

4.

Endülüs EmevileriA)
AbbasilerB)
MemlüklerC)
EmevilerD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu
Devleti’ndeki sosyal sınıflardan biri değildir?

5.

Konar-göçerlerA)
AsillerB)
ŞehirlilerC)
KöylülerD)

Büyük Selçuklu ordusunun atlı birliklerine ne
ad verilir?

6.

Hassa ordusuA)
Beylik askeriB)
Melik askeriC)
SipahiD)

Türkçe lehçelerinin yer aldığı ilk sözlük olan
“Divan-ı Lügati’t Türk”ün yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Kaşgarlı MahmutA)
Yusuf Has HacipB)
Yüknekli Edip AhmetC)
Ahmet YeseviD)

XIII. yüzyılın ikinci yarısından tibaren Türkiye
Selçukluları'nda devletin yazışmalarda
kullandığı  dil aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Hakniye A)
ÇağataycaB)
FarsçaC)
Kırgızca D)

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın
sonuçları arasında yer almaz?

9.

Müslümanların, Mekkelilere karşı kazandığı
ilk askeri başarı olması

A)

Müslümanların, Hz. Muhammed’e olan
güveninin ve bağlılıklarının artması

B)

Savaştan elde edilen ganimetlerin
tamamının savaşa katılanlar arasında pay
edilmesi

C)

Şam ticaret yolunun Müslümanların
denetimine girmesi

D)

Türk-İslam devletlerinde, devletin
geleceğinde rol oynayacak şehzadeleri
yetiştiren tecrübeli ve bilgili kişilere ne ad
verilir?

10.

HacipA)
AmilB)
AtabeyC)
MelikD)

Alptegin tarafından kurulan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

GaznelilerA)
HarzemşahlarB)
KarahanlılarC)
EyyubilerD)
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B
İlk İslam parası kim tarafından bastırılmıştır?12.

MuaviyeA)
YezidB)
AbdülmelikC)
MervanD)

Selçuklu Devleti’nde hayır kurumlarına gelir
sağlamak amacıyla ayrılan topraklara ne ad
verilir?

13.

Mülk araziA)
Vakıf araziB)
İkta araziC)
Has araziD)

Hz. Muhammed’in amcası aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

AbdulmuttalipA)
Ebu LehebB)
AbdullahC)
Ebu TalipD)

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin
siyasi sonuçlarından biri değildir?

15.

Feodalite rejiminin zayıflamasıA)
Skolastik düşüncenin zayıflamasıB)
Türklerin, batıya doğru ilerleyişinin bir süre
için durması

C)

Merkezi krallıkların güçlenmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu
Devleti’nin dağılmasıyla ortaya çıkan
devletlerden biri değildir?

16.

Kirman SelçuklularıA)
Hatay SelçuklularıB)
Türkiye SelçuklularıC)
Suriye SelçuklularıD)

Anadolu’da kurulan ilk Türk Devleti
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

SaltuklularA)
DanişmentlilerB)
MengüceklerC)
ArtuklularD)

Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

GaznelilerA)
TolunoğullarıB)
İhşidilerC)
MemlüklerD)

İstanbul, Müslümanlar tarafından ilk kez
hangi devlet döneminde kuşatılmıştır?

19.

EmevilerA)
GaznelilerB)
AbbasilerC)
KarahanlılarD)

Aşağıdakilerden hangisi ahilik ahlâkının
prensiplerinden biri değildir?

20.

Düşmanlarına iyilik yapmamakA)
Kızgın iken yumuşak davranmakB)
Güçlü ve üstün durumda iken affetmekC)
Kendisi muhtaç iken bile başkasına vermekD)
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TARİH 5 B
Persler tarafından “Sakalar” olarak
adlandırılan kavim aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

TürgişlerA)
İskitlerB)
HazarlarC)
SümerlerD)

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk
Göçlerinin nedenlerinden biri değildir?

2.

Kavimler Göçü’nün gerçekleşmesiA)
Türk boyları arasında siyasi
anlaşmazlıklardan dolayı savaşlar çıkması

B)

İklim şartlarının tarıma elverişli olmamasıC)
Otlakların sayısının gittikçe artan sürülere
yetmemesi

D)

Anav kültürü insanları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Koyun, sığır gibi hayvanları besleyip çiftçilik
yapmışlardır.

A)

Arpayı, buğdayı dibeklerde öğütmüşler ve
bakırdan süs eşyası yapmışlardır.

B)

Güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılan
evlerde oturmuşlardır.

C)

Tunçtan ve altından yapılmış eşyalar ilk defa
bu kültürde görülmüştür.

D)

Böğü Kağan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

Mani dinine ait ülkesindeki bütün tapınakları
yıktırmıştır.

A)

Uygurlar en parlak dönemlerini onun
hükümdarlık zamanında yaşamıştır.

B)

Tung Baga Tarkan tarafından 780 yılında
öldürülmüştür.

C)

762’de Tibetlilerin saldırılarına ve isyancılara
karşı Çin imparatorunu korumak amacıyla
Çin’e sefer yapmıştır.

D)

Türk tarihinde ilk düzenli ordu teşkilatını
kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

5.

I. MuratA)
MeteB)
TimurC)
AttilaD)

I. Kök Türk Devleti'nde Mukan Kağan
Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Çin üzerine seferler düzenlenmiştir.A)
Avarlar yenilgiye uğratılmıştır.B)
Kansu Uygur Devleti yıkılmıştır.C)
Kök Türkler en güçlü zamanlarını
yaşamışlardır.

D)

Türk adını ilk kez devlet adı olarak kullanan
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

AvarlarA)
UygurlarB)
Kök TürklerC)
AkhunlarD)

Kaşgarlı Mahmut, “Divân-ı Lûgat-it Türk” adlı
eserinde, Türk adının hangi anlama geldiğini
belirtmiştir?

8.

ÇoğalmakA)
Kanun nizam sahibiB)
TüremekC)
Olgunluk çağıD)

Karluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

9.

Moğolların hâkimiyetine giren ilk Müslüman
Türk topluğudur.

A)

Uygurlar ve Türgişler döneminde Türklerin
yaşayışına giren şehirleşme Karluklar
tarafından geliştirilerek devam ettirilmiştir.

B)

Karahanlıların kurulmasında rol
oynamışlardır.

C)

Codeks Cumanicus adlı sözlük en önemli
eserleridir.

D)

Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk Devleti
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

TürgişlerA)
HazarlarB)
AvarlarC)
BulgarlarD)
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B
Oğuzların din adamlarına ne ad verilir?11.

YuğA)
KamB)
KurganC)
BalbalD)

Türgişler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Bilinen ilk hükümdarları Kutluk Bilge Kül
Kağan’dır.

A)

Batı Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak
yaşayan Türgişler bu devletin yıkılmasından
sonra bağımsız olmuşlardır.

B)

Türgişler hem Maveraünnehir bölgesinin
hem de Orta Asya halkının ekonomik
çıkarlarını korumak için Arap ordularına
karşı mücadele etmişlerdir.

C)

Altay dağlarının batısından Seyhun
Irmağı’na kadar uzanan geniş düzlüklerde
yaşamışlardır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk
Devletleri’nde devlet işlerinin görüşülüp
karara bağlandığı meclise verilen adlardan
biri değildir?

13.

KengeşA)
ToyB)
KurultayC)
TevkiD)

İlk Türk Devletleri’nde toplumsal yapının en
alt birimini  aşağıdakilerden hangisi
oluşturur?

14.

BoyA)
BodunB)
OguşC)
UrugD)

İlk Türk Devletleri'nde il (el) kavramının
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

15.

DevletA)
TöreB)
Askeri valiC)
MahkemeD)

Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk
Devletleri’ndeki egemenlik sembollerinden
biri değildir?

16.

TahtA)
BalbalB)
YayC)
SorguçD)

Türeyiş ve Göç Destanları aşağıdaki
devletlerden hangisine aittir?

17.

AvarlarA)
KırgızlarB)
UygurlarC)
TürgişlerD)

Aşağıdakilerden hangisi Çinlilerin Hun
akınlarını durdurabilmek için aldıkları
tedbirlerden biri değildir?

18.

Ordularını Hun tarzında yeniden
düzenlemek

A)

Sınırlarda tahkimat yapmak ve uzun surlar
inşa etmek

B)

Hunların ihtiyaçları olan pirinç ve buğday'ın 
Çin'de ekimini yasaklamak

C)

Hunlarınki gibi atlı birlikler teşkil etmekD)

Hazarlarla Müslüman Araplar arasında ilk
ciddi mücadele aşağıdaki hangi İslam halifesi
döneminde başlamıştır?

19.

Hz. OsmanA)
Hz. AliB)
Hz. ÖmerC)
Hz. EbubekirD)

Orta Asya Türk tarihine ait bilgilere en fazla
aşağıdaki devletlerden hangisinin
kaynaklarında rastlanır?

20.

AlmanyaA)
FransaB)
ABDC)
ÇinD)
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COĞRAFYA 1 B
Güney yarım kürede en uzun gündüzün
yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

1.

23 EylülA)
21 AralıkB)
21 MartC)
21 HaziranD)

Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

BiyocoğrafyaA)
JeomorfolojiB)
KlimatolojiC)
HidrografyaD)

Ülkelerin sınırlarını gösteren haritalara ne ad
verilir?

3.

Siyasi haritalarA)
Ekonomi haritalarıB)
Fiziki haritalarC)
Beşeri haritalarD)

Akarsuyun içinde aktığı oluğa ne ad verilir?4.

YatakA)
Akarsu ağıB)
AğızC)
KaynakD)

Sıcaklığın yeryüzünde veya yer yüzünün
herhangi bir bölümünde dağılışını
gösterebilmek için eş sıcaklık eğrileriyle
yapılan haritalara ne ad verilir?

5.

İzoterm haritalarıA)
İzobar haritalarıB)
İklim haritalarıC)
Fiziki haritalarD)

Atmosferde en çok bulunan gaz
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

ArgonA)
MetanB)
OksijenC)
AzotD)

Alp Dağları ve başlıca sıradağların oluştuğu,
Atlas ve Hint Okyanuslarının ortaya çıktığı
jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

7.

PaleozoikA)
MezozoikB)
NeozoikC)
PrekambrienD)

Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu
Asya gibi bölgelerde görülen iklim
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Tropikal iklimA)
Tundra iklimiB)
Muson iklimiC)
Çöl iklimiD)

Aşağıdakilerden hangisi iklimin temel
elemanlarından biri değildir?

9.

SıcaklıkA)
OrmanlarB)
NemlilikC)
BasınçD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin
sonuçlarından biri değildir?

10.

Meridyen yaylarının kutuplarda birleşmesiA)
Dünyanın güneşe bakan tarafının aydınlık
iken diğer tarafının karanlık olması

B)

Güneş ışınlarının geliş açısının Ekvator’a
doğru gidildikçe daralması

C)

Dağların ve yeryüzü şekillerinin oluşmasıD)

Başlangıç meridyeninin geçtiği şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

GreenwichA)
New YorkB)
ViyanaC)
LondraD)

Aşağıdakilerden hangisi sürekli rüzgârlardan
biri değildir?

12.

FırtınalarA)
Kutup rüzgârlarıB)
Batı rüzgârlarıC)
AlizelerD)

Doğal bitki örtüsü, bazı kurakçıl otlar ve
kaktüs gibi bitkilerden oluşan iklim türü
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Kutup iklimiA)
Karasal iklimB)
Çöl iklimiC)
Akdeniz iklimiD)

Yağmur yağışlarını ölçen alete ne ad verilir?14.

BarometreA)
TermometreB)
PluviometreC)
TakometreD)
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B
Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketini
tamamlaması ile aşağıdakilerden hangisi
meydana gelir?

15.

SaatA)
YılB)
AyC)
GünD)

İnsanın yaşam alanı içinde bulunduğu ortama
ne ad verilir?

16.

TarlaA)
Doğal çevreB)
OrmanC)
DağD)

Asya ve Avustralya’nın Büyük Okyanus
kıyılarında oluşan rüzgarla ne ad verilir?

17.

HamsinA)
TayfunB)
LodosC)
SamD)

Her meridyen yayı aralığı kaç dakikaya
eşittir?

18.

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

Dünyada sıcaklığın dengeli dağılımına
yardımcı olan katman aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

LitosferA)
BiyosferB)
HidrosferC)
AtmosferD)

Yer kabuğu üzerinde, ağır ağır gelişen ve
geniş alanları kapsayan yükselme ve alçalma
hareketlerine ne ad verilir?

20.

VolkanizmaA)
OrojenezB)
SeizmaC)
EpirojenezD)
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COĞRAFYA 3 B
Aşağıdakilerden hangisi kapalı havzayı ifade
eder?

1.

Suları acı ve tuzlu olan alandır.A)
Suları barajlarda toplanan alandır.B)
Suların derine daldığı alandır.C)
Sularını denizlere ulaştıramayan alandır.D)

Nevşehir, Ürgüp, Göreme çevresindeki
Peribacaları'nın oluşumunda etkili olan kayaç
türü aşağıdakilerden hangisidir?

2.

TüfA)
GranitB)
AndezitC)
KalkerD)

Aşağıdakilerden hangisi sıcak su
kaynaklarının kullanıldığı alanlardan biri
değildir?

3.

Konutların ısıtılmasıA)
Elektrik enerjisi üretimiB)
Kültür balıkçılığıC)
Bahçe sulamasıD)

Yanardağın zirvesindeki baca ağzında oluşan
göllere ne ad verilir?

4.

SirkA)
KalderaB)
MaarC)
KraterD)

Sirk gölü olarak da adlandırılan göl türü
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Buzul gölleriA)
Volkanik göllerB)
Karstik göllerC)
Tektonik göllerD)

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük
kayaçlardan biridir?

6.

KömürA)
Kaya tuzuB)
BazaltC)
JipsD)

Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçların en
önemli özelliklerinden biridir?

7.

Volkanik faaliyetler sonucu yeryüzüne
çıkmaları

A)

Yerkabuğunun farklı derinliklerindeki taş ve
tabakaların aralarına sokularak, yavaş
yavaş soğumaları

B)

Oluştukları dönemlere ait bitki ve hayvan
kalıntılarına sahip olmaları

C)

Kimyasal ve fiziksel ayrışmaya uğramalarıD)

Aşağıdakilerden hangisi birbirinden
uzaklaşan levhalardan biri değildir?

8.

Afrika levhası – Kuzey Amerika levhasıA)
Avrasya levhası – Pasifik levhasıB)
Avrasya levhası – Kuzey Amerika levhasıC)
Pasifik levhası – Nazka levhasıD)

Tropikal iklim bölgelerinde görülen uzun
boylu ot topluluklarına ne ad verilir?

9.

ÇayırA)
SavanB)
Step (bozkır)C)
TundraD)

Okyanusların kara içlerine doğru sokulmuş
kollarına ne ad verilir?

10.

GölA)
IrmakB)
DenizC)
NehirD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi organik tortul
kayaçlardan biri değildir?

11.

TebeşirA)
Taş kömürüB)
Mercan kayaC)
GranitD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyada nüfus
yoğunluğunun az olduğu yerlerden biri
değildir?

12.

Orta AsyaA)
Güneydoğu AsyaB)
Kutup çevresiC)
Kongo HavzasıD)

Aşağıdakilerden hangisi göçün sosyal
nedenlerinden biri değildir?

13.

TurizmA)
SağlıkB)
GüvenlikC)
EğitimD)

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yapılan
nüfus sayımlarının amaçlarından biri
değildir?

14.

Nüfusun mesleklere göre dağılımının
belirlenmesi

A)

Kişi başına düşen tarım arazilerinin
belirlenmesi

B)

Nüfusun eğitim düzeyinin belirlenmesiC)
Nüfus artış hızının tespit edilmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi en çok beyin göçü
alan ülkeler arasında yer almaz?

15.

İsviçreA)
KanadaB)
FransaC)
AlmanyaD)

Nüfus artış hızı en yüksek olan kıta
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

AfrikaA)
AmerikaB)
AsyaC)
AvrupaD)

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin
özelliklerinden biri değildir?

17.

Sanayi ürünlerinin ihraç edilmesiA)
Beslenmenin yetersiz olmasıB)
Okuma - yazma oranının yüksek olmasıC)
Ortalama ömrün uzun olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de etkili
olan basınç merkezlerinden biri değildir?

18.

Basra termik alçak basıncıA)
Azor dinamik yüksek basıncıB)
Basra dinamik yüksek basıncıC)
Sibirya termik yüksek basıncıD)

Aşağıdakilerden hangisi ikincil ekonomik
faaliyetlerden biri değildir?

19.

Orman ürünleri sanayiA)
Kimya sanayiB)
Makine sanayiC)
BankacılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin iç
kesimlerinde yer alan platolardan biri
değildir?

20.

HaymanaA)
ObrukB)
ÇatalcaC)
CihanbeyliD)
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MATEMATİK 3 B
 ifadesinin değeri kaçtır?1.

256A)
255B)
128C)
127D)

 ise n kaçtır?2.

1A)
4B)
5C)
6D)

Bir A kutusunda 2 siyah, 2 beyaz top, B
kutusunda 2 siyah, 1 beyaz top
bulunmaktadır. Kutulardan biri rastgele
seçiliyor ve içinden rastgele bir top çekiliyor.
Çekilen topun siyah olma olasılığı kaçtır?

3.

A)

B)

C)

D)

Herhangi üçü doğrusal olmayan 5 nokta kaç
tane üçgen oluşturur?

4.

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

 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden

hangisidir?

5.

A)

B)

C)

D)

10 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı
permütasyonlarının sayısı kaçtır?

6.

2A)
10B)
45C)
90D)

4 gömleği, 3 pantolonu ve 6 ceketi bulunan
bir kişi, bir gömlek, bir pantolon ve bir ceket
giymek şartıyla kaç farklı şekilde giyinebilir?

7.

13A)
24B)
48C)
72D)

Azra babasının kendisine aldığı şifreli çantaya
rakamlar kullanarak 3 haneli bir şifre
belirleyecektir.

Buna göre Azra kaç farklı şifre oluşturabilir?

8.

10A)
100B)
1.000C)
10.000D)
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B
 ve

 ise (gof)(10) değeri

kaçtır?

9.

0A)
2B)
5C)
25D)

f: ve ve g:

 ise (3f-2g)(1) değeri
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

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

 ise değeri

aşağıdakilerden hangisidir?

11.

10A)
2B)
5C)
10D)

 fonksiyonu ile ilgili

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Çift fonksiyondur.A)
Tersi vardır.B)
Bire-bir bir fonksiyondur.C)
Örten bir fonksiyondur.D)

Yukarıdaki ABCD dörtgeninde 

ve ise ABCD

dörtgeninin alanı kaç br2 dir?

13.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki ABCD dik yamuğunda köşegenler
birbirine diktir. |AD|=6 cm ve |DC|=4 cm ise
|AB| kaç cm’dir?

14.

5A)
9B)
10C)
12D)

A(2,2) ve B(7,4) noktaları veriliyor. [AB]

doğru parçasını C noktası oranında

içten böldüğüne göre C noktasının
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

15.

(3,2)A)
(4,0)B)
(3,1)C)
(4,2)D)
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B
Düzgün bir dokuzgenin bir dış açısının
ölçüsü kaç derecedir?

16.

40A)
60B)
90C)
108D)

Yukarıdaki ABCD paralelkenarında
|AE|=|EF|=|FB|, |DG|=|GC| ve EFG üçgeninin
alanı 6 br2 olduğuna göre ADGE dörtgeninin
alanı kaç br2 dir?

17.

10A)
15B)
20C)
45D)

 noktasından geçen ve eğimi 2 olan

doğrunun denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

A)

B)

C)

D)

A(0,0) ve B(3,4) noktaları arasındaki uzaklık
kaç birimdir?

19.

3A)
4B)
5C)
7D)

Bir düzgün sekizgenin iç açılarının toplamı
kaç derecedir?

20.

360A)
720B)
900C)
1.080D)
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ALMANCA 1 B
Ja, er hat eine Brille.

Welche Frage passt  zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Wo ist die Sonnenbrille?A)
Haben sie eine Brille?B)
Hat er eine Brille?C)
Woher hast du diese Sonnenbrille?D)

Was macht  drei mal sechs?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

AchtzehnA)
NeunzehnB)
ZwanzigC)
EinundzwanzigD)

………………………, er ist schön.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

3.

Ein Kanarienvogel ist nicht häßlichA)
Eine Giraffe ist sehr langB)
Ein Affe kann nicht kletternC)
Eine Schildkröte kann schnell laufenD)

A: Kennst du …………. Freund?
B: Ja, ich kenne ………….. Freund.

Welche Wörter ergänzen die Lücken im
obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

4.

mich / dichA)
meinen / deinenB)
mein / deinC)
mir / dirD)

Der Hase ist ……………… und ………………. ist
langsam.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

5.

faul / der HundA)
schnell / die AmeiseB)
lang / das PferdC)
schwach / die AffeD)

Man darf in öffentlichen Verkehrsmitteln
…………………

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

6.

nur rennen.A)
nicht rauchen.B)
immer singen.C)
nicht sitzen.D)

Der …………. Monat des Jahres ist Dezember.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

letzteA)
ersteB)
zweiteC)
dritteD)

A: Ich kann dir beim Abwaschen nicht helfen!
B: Warum?
A: ………………………

Welches ergänzt nicht den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlamaz?

8.

Ich habe das Auto neu gekauft!A)
Ich bin sehr müde!B)
Ich muß noch meine Hausaufgaben
machen!

C)

Ich habe keine Zeit!D)
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B
Wir gehen ins Theater.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

Verilen cümlenin di' li geçmiş zaman şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Wir haben ins Theater gehen wollen.A)
Wir hätten ins Theater gehen können.B)
Wir können ins Theater gehen.C)
Wir sind ins Theater gegangen.D)

Der Mann hat das Gras .................. .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

geholtA)
gemischtB)
gemähtC)
geregnetD)

……………………. seiner Ausbildung sucht er
eine Arbeit.

Welches Wort paßt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

GegendA)
EntfüllungB)
AusserdemC)
EntsprechendD)

A: Kommst du heute abend mit?
B: .............................. 
A: Zur Tanzparty.
B: Ja, klar. Das habe ich total vergessen!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

12.

Wer kommt mit uns?A)
Wohin?B)
Wann?C)
Wie lange dauert es?D)

Der Dieb ist .............. das Fenster in die
Wohnung ............... .

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

13.

auf / abgestiegenA)
über / ausgestiegenB)
durch / eingestiegenC)
gegen / hinuntergegangenD)

Ja, sie ist zu!

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Wer schließt die Fenster?A)
Wo sind die Schlüssel?B)
Ist die Tür zu?C)
Ist die Tür offen?D)

Wer kommt da ……….. die Ecke? Ach, das ist
der Briefträger!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

aufA)
umB)
imC)
beiD)

Man baut hier eine Brücke.

Welches hat die gleiche Bedeutung mit dem
obigen Satz?

Verilen cümle ile aynı anlamı taşıyan
aşağıdakilerin hangisidir?

16.

Heute wurde hier eine Brücke gebaut.A)
Er muss hier eine Brücke bauen.B)
Die Brücke ist neu gebaut worden.C)
Hier wird eine Brücke gebaut.D)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0103-B

16 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Ich fahre mit dem Taxi, ...........................

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

17.

wenn ich mich beschweren will.A)
weil sie sich auf die Waage stellt.B)
weil ich mich in den Sessel setze.C)
weil die Straßenbahn zu langsam ist.D)

Der Lehrer schreibt die Aufgaben an die Tafel.

Wie lautet der obige Satz in der Passivform?

Verilen cümlenin passif şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Der Lehrer schrieb die Aufgaben an die
Tafel.

A)

Der Lehrer muss die Aufgaben an die Tafel
schreiben.

B)

Die Aufgaben werden von dem Lehrer an
die Tafel geschrieben.

C)

Die Aufgaben hat der Lehrer an die Tafel
geschrieben.

D)

Was ist mit den Wänden? (tapezieren)

Welche Antwort paßt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Die Wände sollen repariert werden.A)
Die Wände können erneut werden.B)
Die Wände müssen geputzt werden.C)
Die Wände sind tapeziert worden.D)

Die Aussagen d….. Zeug….. stimmen mit der
Wahrheit nicht überein.

Welche Endungen passen in die obigen
Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki son
eklerden hangisi tamamlar?

20.

-es / -enA)
-e / -eB)
-er / -esC)
-er / -erD)
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İNGİLİZCE 1 B
Carol’s brother ………… milk every morning.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

have drunkA)
drinkingB)
drunkC)
drinksD)

Jim: Is there  …………..  bread on the table? 
John: No, there isn’t.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

2.

anyA)
veryB)
fewC)
manyD)

Is your uncle …… engineer or …… teacher?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

3.

an / aA)
a / aB)
the / aC)
an / theD)

Selim : ………?
Eleni : No, I am not. I am from Greece.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

4.

Are you newA)
How are youB)
How old are youC)
Are you from ItalyD)

Ali: How ……....... money is there in your pocket?
Can: There is 20 TL.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

5.

moreA)
muchB)
manyC)
anyD)

There are five ………  in the fridge and a ............ 
on the table.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

apples / bananasA)
apples / bananaB)
apple / bananasC)
apple / bananaD)
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B
Please, give me  ………...  pencil.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

thatA)
thoseB)
theseC)
someD)

My friends and I ……… to an excursion next
week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

wentA)
goB)
are going to goC)
are goD)

Leo: What will you do tomorrow?
Sam: I will probably ….… shopping.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

goA)
goingB)
wentC)
goneD)

She ........... probably go to the park tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

haveA)
isB)
areC)
willD)

A: Is he swimming in the pool?
B: ................  .

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

11.

Yes, he isA)
Yes, he doesB)
Yes, he willC)
No, he isn'tD)

You ............. sing a song in the library.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

mustA)
needn’tB)
need C)
mustn’tD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

betweenA)
onB)
atC)
inD)
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B
They are going to meet in the new café ...........  .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

yesterdayA)
nowB)
two hours agoC)
next Saturday D)

Tom : …………..  I close the window? 
Teacher : Yes, of course.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

15.

HaveA)
DoesB)
MayC)
HasD)

I ……… at the cinema at 5 o’clock yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

amA)
wereB)
wasC)
willD)

She  ………  a  horror  film  last  night.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

watchesA)
watchedB)
watchC)
is watchingD)

10 years ago there .......... lots of trees in this
park, but now there are many skyscrapers.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

18.

areA)
used to beB)
to beC)
didn’t use to beD)

I ……… be quite fat but now I am slim.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

aren’tA)
wasn’tB)
used toC)
amD)

They finished their project  …………  .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

tomorrowA)
last monthB)
next monthC)
every monthD)
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FRANSIZCA 1 B
Il a .......... à son père.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

téléphoneA)
téléphonéB)
téléphonerC)
téléphonesD)

……… a dansé.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

EllesA)
TuB)
J’C)
IlD)

- .............?
- Je pèse 62 kilos.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada cevabı
gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Combien pesez-vousA)
Combien mesurez-vousB)
Portez-vous des lunettesC)
Etes-vous de bonne humeurD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

faisA)
feraisB)
ai faitC)
feraD)

Hier soir, nous ........ allés au théâtre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

sommesA)
êtesB)
sontC)
ontD)

……… enfants ne vont pas à l’école.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

CertainesA)
CertainsB)
CertainC)
CertaineD)

Ayşe a ……… blanches et ……… noirs.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

des dents / des nezA)
des yeux / des dentsB)
des nez / des yeuxC)
des dents / des yeuxD)

Nous avons ........... une voiture.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

ontA)
étaitB)
monC)
euD)
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B
«Gözleri mavi.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

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

«Je suis monté dans le taxi.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

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

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

porteA)
estB)
asC)
voyageD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

aucunA)
quelqu'unB)
rienC)
quelque choseD)

La couleur du drapeau turc est ……… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

roseA)
jauneB)
rougeC)
bleuD)

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

heures.

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

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

14.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

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

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

En quoi A)
Est-ce queB)
De quelleC)
À quoiD)

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

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

16.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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B
«Si vous voulez partir, demandez la permission.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

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

…………… les filles sont belles.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

TouteA)
ToutesB)
TousC)
ToutD)

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

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

Du quoiA)
De quoiB)
A quoiC)
PourquoiD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

encoreA)
personneB)
aucuneC)
quelque choseD)
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SOSYOLOJİ 1 B
I. Savaş 
II. İç çatışma 
III. Ekonomik bunalım

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal
sapmaların arttığı dönemlerdendir?

1.

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

İmparatorlukların zayıflamasıyla ortaya çıkan
toplumsal düzen biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Feodal A)
Ataerkil B)
Kent C)
Aşiret D)

Bireyi grup içinde ele alan, grup ile
etkileşimini inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir? 

3.

Sosyal psikolojiA)
PsikolojiB)
Antropoloji C)
Sosyoloji D)

I. Tümevarım
II. Tümdengelim
III. Genelleme 

Yukarıdakilerden hangileri bilimsel yöntem
kullanılırken yararlanılan temel akıl yürütme
ilkelerindendir?

4.

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

Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe
örnektir?

5.

Bir memurun başka kuruma memur olarak
atanması 

A)

Bir köylünün şehre göç ederek işçi olarak
çalışması

B)

Bir fabrikatörün yeni bir fabrika açmasıC)
Bir esnafın iflas ederek işçi olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrolün
temel işlevlerinden biri değildir?

6.

Toplumun bütünlüğünü sağlamakA)
Toplumun refahını sağlamakB)
Toplumun varlığını sağlamakC)
Toplumun sürekliliğini sağlamakD)

İnsanların göçebelikten yerleşik toplumsal
düzene geçmesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Ticaretin gelişmesiA)
Nüfusun artmasıB)
Toprağın işlenmesiC)
Savaşların azalmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış
statülerden biridir?

8.

SoyA)
Annelik B)
Yaş C)
Cinsiyet D)

Bilgi edinme sürecinde ortaya atılan,
geçerliliği ve güvenirliği bilimsel yöntemle
saptanmış bilgi ve açıklama düzenine ne ad
verilir?

9.

Kuram A)
Bulgu B)
Değer C)
Veri D)

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin
doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

10.

Çevre kirliliğiA)
Kültürel birleşmeB)
GecekondulaşmaC)
Bölgeler arası dengesizlikD)

Aşağıdakilerden hangisi boyların
özelliklerinden biri değildir?

11.

Yöneten ve yönetilen ayrımının olmamasıA)
Yerleşik bir yaşama sahip olmasıB)
Totemizm olarak adlandırılan bir inanca
sahip olması

C)

Akraba içi evliliğin yasak olmasıD)
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B
Gelişmiş ve kalabalık toplumlarda görülen
resmi, akılcı ve çıkara dayalı ilişkilerin
geçerli olduğu toplumsal grup
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Klan A)
Topluluk B)
Grup C)
Cemiyet D)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin
temel aşamalarından biri değildir?

13.

Genelleme A)
Gözlem B)
VarsayımC)
Güncelleme D)

Pazar için üretiminin yapıldığı ve geçim
kaynağı ücret olan işçilere ihtiyaç duyan
örgütlenme biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Konfederasyon A)
Lonca B)
Manüfaktür C)
Sendika D)

Aşağıdakilerden hangisi veri toplama
tekniklerinden biri değildir?

15.

Anket A)
BenzetimB)
MonografiC)
Görüşme D)

Toplumları düşünsel açıdan gelişimini
dikkate alarak “teolojik, metafizik ve pozitif”
olarak ayıran düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

A. ComteA)
K. MarxB)
K. PopperC)
R. RedfieldD)

Maç kuyruğunda bekleyenler ya da parkta
dinlenenlerin yer aldığı grup aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Toplumsal olayA)
Kalabalık B)
Toplumsal kategoriC)
Toplumsal yığınD)

Belli bir coğrafyada ihtiyaçlarını karşılamak
için ilişkiler kuran, birbirini etkileyen, ortak
bir kültürü paylaşan insan birlikteliğine ne ad
verilir?

18.

GrupA)
Toplum B)
Aile C)
MilletD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgunun
özelliklerinden biri değildir?

19.

Tek tek gerçekleşmesiA)
Genel olmasıB)
Soyut olmasıC)
Sayılarla ifade edilemez olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi geleneklere
örnektir?

20.

Kan davası güdülmesiA)
Bayram kartı gönderilmesiB)
Türkiye’de yağlı güreş yapılmasıC)
Tespih çekilmesiD)
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ALMANCA 5 B
Tolga ist tüchtig. Melda ist tüchtiger. Ayfer ist
…………. .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

tüchtigenA)
tüchtigsterB)
tüchtiger alsC)
am tüchtigstenD)

Afrika ist der …………. Kontinent der Welt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

heißesteA)
schnellsteB)
höchsteC)
stärksteD)

A: Was hat sie gesagt?
B: Sie hat gesagt, sie ........ müde.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlamaz?

3.

warA)
hätteB)
seiC)
istD)

Um die Neuigkeiten verfolgen zu können.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Haben Sie die Zeitung schon gelesen?A)
Hat Sie auch Zeitungen gekauft?B)
Wann kaufen Sie Zeitungen?C)
Warum kaufen Sie jeden Tag Zeitung? D)

Er macht jedes Jahr in Marmaris Ferien. Es
gefällt ihm dort sehr.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Verilen cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Er will dieses Jahr nach Marmaris fahren,
denn es gefällt ihm sehr.

A)

Er könnte jedes Jahr in Marmaris Ferien
machen, denn es gefällt ihm sehr.

B)

Er macht jedes Jahr in Marmaris Ferien, weil
es ihm dort sehr gefällt. 

C)

Wenn er Ferien macht, fahren wir jedesmal
nach Marmaris.

D)

Ali geht zum Schalter, weil er Geld einzahlen will.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Wie geht es dir?A)
Wer ist am Schalter?B)
Warum geht Ali zum Schalter?C)
Was machst du dort?D)

Ich bin zur Zeit ................. in Eskişehir.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

helfenA)
einigendB)
wohnhaftC)
lebendigD)

Was bedeutet "her bakımdan" auf Deutsch?

"her bakımdan" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Für jede ZeitA)
In jeder HinsichtB)
Bei jeder SeiteC)
Im VorteilD)
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B
Im September fängt die Schule an.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Wie oft haben Sie Sommerferien?A)
Wie lange dauert die Schule?B)
Wann fängt die Schule an?C)
Wozu geht ihr in die Schule?D)

……….. der Versammlung fährt der Bus um
17.00 Uhr ab.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

BeiA)
NachB)
FürC)
UnterD)

A: War das ein Hotel?
B: Ja, das war ein Hotel.
A: Ich habe immer gedacht, …………………..

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

11.

es gefällt uns sehr gut.A)
es hatte eine kleine Tochter.B)
es gibt diese Bücher in der Bibliothek.C)
es wäre eine Wohnung gewesen.D)

Man sagt, er ............ aus Wien gekommen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

warestA)
wärtB)
warstC)
wäreD)

Was bedeutet das Wort “der Ernst” auf
Türkisch?

“der Ernst” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

CiddiyetA)
UçurumB)
BaşarıC)
EkipD)

Die Bank ist am Montag ………….. der Reperatur
durchgehend geschlossen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

14.

wegenA)
nurB)
sonstC)
irgendwannD)

Sie kommen am Montag nach Ankara.

Welches ist die Konjunktivform vom obigen
Satz?

Verilen cümlenin Konjunktif hali
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Man sagt, sie kämen am Montag nach
Ankara.

A)

Man sage, ihr wolltet am Montag nach
Ankara kommen.

B)

Man will, daß wir am Montag nach Ankara
kommen.

C)

Man spricht davon, daß du am Montag nach
Ankara kämest.

D)

Er sagte mir, die Hose .......... er neu gekauft.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

16.

hastA)
hattestB)
habeC)
hattenD)
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B
Der Kaffee, der aus England kommt, ……………

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

17.

soll einen besonderen Geschmack haben.A)
sicher kennst du noch andere Getränke.B)
kann man viel essen.C)
spricht sehr gut Deutsch.D)

…………….., deren Kinder heute ein Konzert
geben, sind sehr aufgeregt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

18.

Die FrauA)
Der LehrerB)
Der VaterC)
Das KindD)

A: Kennst du ................ aus anderen
Ländern?

B: Ja, zum Beispiel kommen Nudeln ............ 
Italien!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

19.

Geschmacke / fürA)
Spezialitäten / ausB)
Getränke / anC)
Gerüchte / zuD)

Der Füller, .......... du mir geschenkt hast, gefällt
mir sehr gut.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

20.

derA)
dasB)
dieC)
denD)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0103-B

28 İzleyen sayfaya geçiniz.



İNGİLİZCE 5 B
There .................... a big park in the city but now
there isn’t.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

used to beenA)
usedB)
used to beingC)
used to beD)

I …………… get up at six two years ago, but now
I get up at eight.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

must haveA)
used toB)
usedC)
canD)

She was cooking ……… the electricity went off.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

whileA)
whenB)
whichC)
whoD)

My little sister  …..........……… any vegetables
two years ago.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

use to eatA)
ateB)
didn’t use to eatC)
didn’t used  to eatD)

Tom ................. a lot of nice people when he
visited Turkey.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

meetsA)
has metB)
metC)
is meetingD)

Our guests arrived while we …..........………
dinner.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

hadA)
haveB)
were havingC)
are havingD)

Carol has been a basketball player
....................... 1995.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

fromA)
sinceB)
forC)
agoD)

What were you doing when I ......... you last
night?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

callingA)
calledB)
callC)
has calledD)
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B
I haven't seen him ............ years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

agoA)
forB)
afterC)
nowD)

Ken used to …………with a toy guitar when he
was  a child.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

playA)
playedB)
will playC)
playingD)

I haven’t seen her ………….. last month.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

agoA)
beforeB)
forC)
sinceD)

Zerrin: Who will ………….. the washing up?
Nurcan: Well, I won’t.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

doingA)
doneB)
doC)
doesD)

Let’s play a game, ................. ?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

shall weA)
do theyB)
do weC)
does weD)

Valerie has never played football, ………. ?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

has sheA)
have sheB)
is sheC)
does sheD)

You usually wake up early, …………. ?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

don’t youA)
doesn’t sheB)
does heC)
do youD)

Don’t speak loudly, ………….. ?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

do youA)
does sheB)
are weC)
will youD)
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B
Sally does her homework ……..… than me.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

fasterA)
fastB)
more fastC)
fastestD)

Joe: You went to Germany last week, ...............? 
Luke: Yes, I did.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

18.

did youA)
weren’t youB)
do weC)
didn’t youD)

He …………. a doctor in the future.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

beenA)
is beB)
will beingC)
will beD)

My little sisters play in the playground ………
than us.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

happierA)
happyB)
more happilyC)
more happyD)
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FRANSIZCA 5 B
Cette cravate ………… 25 euros.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

vendA)
achèteB)
dit C)
coûte D)

Lucie raconte une histoire .......... est amusante.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

monA)
seraB)
dontC)
quiD)

Lisa : Il faut acheter un cadeau à François.
Henri : Que veux-tu lui acheter?
Lisa : Je ne sais pas.
Henri : …………

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

Tu peux acheter une cravate.A)
Tu organises une fête?B)
Il part à l’étranger.C)
Il voyagera.D)

«L’heure où mon fils s’endort est 21 heures.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

4.

Kızım saat 21’de uyur. A)
Oğlumun uyuduğu saat 21’dir.B)
Oğlumun uyandığı saat 21’dir.C)
Kızım saat 21’de uyanır. D)

C’est un ………… policier.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

romanA)
émissionB)
photoC)
peintureD)

Elle a oublié son bagage ........ main dans ma
chambre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

d'uneA)
oùB)
desC)
àD)

Pierre : …………? 
Paul : Je suis avocat.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Comment fais-tuA)
Quel est ton métierB)
Quel est ton nomC)
Que dessines-tuD)

L’enfant ………… tu m’as parlé est ici. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

dontA)
quiB)
queC)
oùD)
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B
I. Ma mère a acheté un livre.
II. C’est un livre bien imprimé.
III. Il y a beaucoup de dessins.
IV. Je lis une lettre. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

9.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Il est sorti au dehors ......... au revoir à ses amis.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

en disantA)
en sortantB)
marchantC)
courantD)

Kuş yaralı.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

L’oiseau a froid.A)
L’oiseau a volé.B)
L’oiseau est blessé.C)
L’oiseau est tombé.D)

Elle a oublié son sac ........ voyage.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

enA)
chezB)
deC)
desD)

Les vacances ………… sont en décembre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

de printempsA)
de févrierB)
de NoëlC)
d’étéD)

………… quelles conditions travaillez-vous? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

EnA)
DansB)
SurC)
DuD)

Je joue ………… piano.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

de laA)
duB)
deC)
auD)

- …………..?
- Non, j’étudie en lettres.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Est-ce que tu es bachelierA)
Est-ce que tu as trouvé un travailB)
Quand est-ce que tu as reçu au BacC)
Est-ce que tu étudies en médecineD)
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Je crois ………… tu as raison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

qu’A)
quiB)
queC)
quoiD)

Je danse ………… chantant.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

enA)
àB)
duC)
deD)

Elle veut une chambre pour une personne. Elle
est ………… .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

seulA)
seuleB)
en troupeauC)
en groupeD)

Il a mangé  ………   ………  est toute verte.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

20.

une prune / queA)
un abricot / queB)
une pomme / quiC)
un gâteau / quiD)
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DİL VE ANLATIM 6 B
Aşağıdaki eser ve tür eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

1.

Göktürk Yazıtları- SöylevA)
Onuncu Yıl Nutku-SöylevB)
Çukurova Yana Yana- RöportajC)
Bu Diyar Baştan Başa- Söylev D)

Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan
sözcüklere "zıt anlamlı sözcükler" denir.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki
eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

2.

ihtiyar-yaşlıA)
dost-düşmanB)
gece-gündüzC)
dar-genişD)

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı
doğru verilmiştir?

3.

hatip: konuşmaA)
tutarlılık: tutarlı olma durumuB)
hitabet: etkili söz söyleyen kişiC)
beşeriyet: canlılıkD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -mı, -mi,
-mu, -mü soru ekinin yazımı yanlıştır?

4.

Sen de mi geldin?A)
Güler misin, ağlar mısın?B)
Çocukmuyum?C)
Okuyor muyuz?D)

Röportajın özelliklerine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Röportaj tek bir yazıdan oluşmalıdır.A)
Röportajcı gördükleri ve izlenimleriyle
yetinmeyip araştırma ve inceleme de yapar.

B)

Röportajcının amacı konuyu çarpıtmadan
belgesel olarak okuyucuya sunmak ve
okuyucuyu konunun içinde yaşatmaktır.

C)

Röportajlar okuyucunun dikkatini çekecek ve
onları bazı konularda düşündürecek biçimde
düzenlenir.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses
daralmasına uğramış bir sözcük vardır?

6.

Bu olanlar bilgisizliğin son örneği.A)
Bu yapılanları kimse kabullenemez.B)
Evdeki çekyatı atacakmış.C)
Annem bu akşam bizimle gelmiyor.D)

Bir vakıfta çalışan ve ünlü bir kişinin
özelliklerini ona sorulan sorularla anlatan
gazete yazısının türü aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

RöportajA)
DenemeB)
ÖyküC)
FıkraD)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses
düşmesi gerçekleşmiştir?

8.

kitapA)
kahvaltıB)
arkadaşC)
alınD)

Mahkemelerde yargılama sırasında suçlamak
ya da savunmak amacıyla söylenen
söylevlere ne ad verilir?

9.

Askeri söylevA)
Sosyal söylevB)
Siyasi söylevC)
Hukuksal söylevD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre
röportaj türlerinden biridir?

10.

Dinsel konuları ele alan röportajlarA)
Siyasi konuları ele alan röportajlarB)
Eşyayı konu alan röportajlarC)
Askeri konuları ele alan röportajlarD)
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"Onlar benim fikir ve görüşlerime önem
verirler." cümlesindeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Ses daralmasının gerçekleştiği sözcüklerin
kullanılması

A)

Ses benzeşmesine uğramış sözcüklerin
kullanılması

B)

Ses türemesinin gerçekleştiği sözcüklerin
kullanılması

C)

Aynı anlamdaki sözcüklerin bir arada
kullanılması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki
söylev yazarlarından biri değildir?

12.

Süleyman NazifA)
Ümit Yaşar OğuzcanB)
Rıza Tevfik BölükbaşıC)
Osman BölükbaşıD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki"nin
yazımı doğrudur?

13.

İçimde ki kıvılcımın farkına vardı.A)
O beni sevmezki!B)
Senin sözlerin anneminkilere benziyor.C)
Kapağı kadırmışki sandık bomboş.D)

Sorular herkesin anlayabileceği gibi açık ve net
olmalı, alınan cevap aynen aktarılmalı ve
ayrıntıya girilmemelidir.

Yukarıda sözü edilen edebi tür
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

MülakatA)
FıkraB)
DenemeC)
SöylevD)

Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanım
alanlarından biridir?

15.

Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.A)
Cümlelerin sonuna konur.B)
Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.C)
Birbiri ardına sıralanan eş görevli kelime ve
kelime gruplarının arasına konur.

D)

Edebiyatımızda ilk mülakat örneklerinden
sayılan “Anafartalar Kumandanı Mustafa
Kemal Atatürk” başlıklı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Fakir BaykurtA)
Yahya KemalB)
Ruşen Eşref ÜnaydınC)
Fikret OtyamD)

Saygıdeğer  Arkadaşlarım!
Vatanın ve rejimin koruyucusu olmakla kalmayıp
en geniş ve gerçek anlamıyla bir barış etkeni, bir
eğitim ve öğretim ocağı olan yenilmez
ordumuzun geçen yıl da belirttiğim ve
açıkladığım gibi, son sistem silah ve motorlu
araçlarla donatılması yolundaki çalışmalara hız
verilmiştir…
Yukarında bir parçası alıntılanan yazının türü
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

HitabetA)
MülakatB)
Makale C)
ŞiirD)

Aşağıdakilerden hangisi mülakatın
özelliklerinden biri değildir?

18.

Amacının toplumu aydınlatmak olmasıA)
Ünlü kişilerle yapılmasıB)
Soru-cevap şeklinde gerçekleştirilmesiC)
Topluluk önünde gerçekleştirilmesiD)

Başarılı bir söylevci ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Uzun cümleler kurar.A)
Üzerinde konuştuğu konuyu bütün yönleri ile
bilir.

B)

Dinleyicilerin kendisinden neler beklediğini
bilir.

C)

Söyleyeceklerine önce kendisi inanır.D)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım
türlerinden biridir?

20.

MakaleA)
NutukB)
MektupC)
DenemeD)
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TÜRK EDEBİYATI 6 B
“Çamdeviren”, “Deli Ozan” gibi takma
isimlerle mizah şiirleri yazan şair
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Ahmet HaşimA)
Yahya KemalB)
Faruk Nafiz ÇamlıbelC)
Mehmet Emin YurdakulD)

Aşağıdakilerden hangisi "saf şiir" anlayışının
özelliklerinden biri değildir?

2.

Söze önem verilmesiA)
Nazmın nesre yaklaşmasıB)
Ritm ve ahenge önem verilmesiC)
Sosyal temalardan çok bireysel duyarlılığın
tercih edilmesi

D)

Mensur şiir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Mensur şiiri yazan kişi duygularını daha
rahat ifade eder.

A)

Dizeler halinde yazılmış şiirlerdir.B)
İlk olarak Fransa’da ortaya çıkmıştır.C)
Şiirdeki vezin, kafiye gibi şekle ait önceden
belirlenmiş sınırlayıcı ögeler bulunmaz.

D)

"Kiralık Konak", "Nur Baba", "Sodom ve
Gomore", "Hüküm Gecesi" adlı romanlar
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

4.

Ahmet RaufA)
Halide Edip AdıvarB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Halit Ziya UşaklıgilD)

“Hayal ile yoktur benim alışverişim / Her ne
demişsem görüp de söylemişim” diyerek
sanat anlayışını ortaya koyan şair
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Mehmet Âkif ErsoyA)
Mehmet Emin YurdakulB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Ahmet HaşimD)

"Kösem Sultan", "Hicranlar" ve "Firar" adlı
tiyatro eserleri aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

6.

Tahsin NahitA)
Mehmet RaufB)
Namık KemalC)
Halit Ziya UşaklıgilD)

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra
parnasizme tepki olarak doğan, Paul Verlaine
ve Baudelarie’in öncülerinden oldukları
edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

NatüralizmA)
SembolizmB)
KlasizmC)
RealizmD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında
"Beş Hececiler" adıyla anılan yazarlardan biri
değildir?

8.

Enis Behiç KoryürekA)
Yusuf Ziya OrtaçB)
Faruk Nafiz ÇamlıbelC)
Reşat Nuri GüntekinD)

Aşağıdakilerden hangisi realist yazarlardan
biri değildir?

9.

Guy de MaupassantA)
Honore de BalzacB)
Victor HugoC)
StendhalD)

Halit Ziya Uşaklıgil’den sonra Edebiyat-ı Cedide
topluluğunun en önemli romancılarındandır. On
altı yaşında iken, Halit Ziya’nın İzmir’de çıkardığı
Hizmet adlı dergide “Düşmüş” adlı ilk hikayesi
yayımlandı. 

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Mehmet RaufA)
Tevfik FikretB)
Hüseyin YalçınC)
Cenap ŞehabettinD)

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in şiir
sanatının özelliklerinden biri değildir?

11.

Sone, terzarima gibi nazım şekillerini
kullanması

A)

Türkçeyi aruz ölçüsüne ustalıkla uygulamasıB)
Yalın bir dil kullanmasıC)
Duygu ve düşüncelerini beyit yerine dize
içerisinde tamamlaması

D)
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B
Maupassant tarzı hikâye ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Olay, kişi, zaman, mekân gerçeklik duygusu
uyandırır.

A)

Genellikle beklenmedik bir sonla biter.B)
Türk edebiyatındaki başarılı uygulayıcısı
Sait Faik’tir.

C)

Yazar, rastlantılardan kaçınır.D)

Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel
yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Ahmet HaşimA)
Fuat KöprülüB)
Yahya KemalC)
Ömer SeyfettinD)

1897 yılında Türk–Yunan Savaşı nedeni ile
yazdığı “Cenge Giderken” adlı şiiriyle tanınan
şair aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Yakup Kadri KaraosmanoğluA)
Faruk Nafiz ÇamlıbelB)
Mehmet Âkif ErsoyC)
Mehmet Emin YurdakulD)

Kurtuluş Savaşı yıllarında kendini ulusal temalara
vererek ülkenin kurtuluşuna ilişkin konuları işledi.
“Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Ateşten
Gömlek, Handan” eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Ömer SeyfettinA)
Halide Edip AdıvarB)
Mehmet Âkif ErsoyC)
Ziya GökalpD)

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk
arasında dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın
herkesin eşit haklara sahip olmasını savunan
görüş aşağıdakilerden hangisidir?

16.

İslamcılıkA)
TürkçülükB)
BatıcılıkC)
OsmanlıcılıkD)

Abes-muktebes tartışmasında yeniyi
savunan, kafiyenin göz için değil kulak için
olduğunu söyleyen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Recaizade Mahmut EkremA)
Namık KemalB)
İbrahim ŞinasiC)
Muallim NaciD)

Türk edebiyatında ilk bildiri sahibi edebî
topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Cumhuriyet Dönemi edebiyatıA)
Milli EdebiyatB)
Servet-i FünûnC)
Fecr-i ÂtîD)

Edebiyatımızın ilk gerçekçi hikâye ve
romancılarındandır. Romanlarının konusunu
genelde aydın kesim insanının yaşamından
almakla birlikte hikâyelerinin konusunu kırsal
bölge insanından aldı. Romanlarında ağır bir dil
kullanmasına karşın hikâyelerinde kısmen yalın
bir dil kullandı. “Aşk-ı Memnu, Kırk Yıl, Bir
Ölünün Defteri” eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Hâlit Ziya UşaklıgilA)
Ali Ekrem BalayırB)
Mehmet RaufC)
Cenap ŞehabettinD)

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî
topluluğunun amaçları arasında yer almaz?

20.

Genç yetenekleri bir araya getirmekA)
Ülkemizin sanat ürünlerini Batı'ya; Batı'nın
ürünlerini de ülkemize tanıtmak

B)

Dilin, edebiyatın ve diğer bilimlerin
ilerlemesine katkı sağlamak

C)

“Toplum için sanat” anlayışına bağlı olmakD)
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FİZİK 3 B
Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını
anlamak için aşağıdaki aletlerden hangisi
kullanılır?

1.

Reosta A)
VoltmetreB)
ElektroskopC)
AmpermetreD)

Elektriksel güç birimi aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

WattA)
VoltB)
AmperC)
Ohm D)

I. Bir  cisme  etki  eden  kaldırma  kuvveti  ile     
      yerçekimi kuvveti aynı doğrultudadır.
II.  Sıvıya tamamen batmış katı cisim dibe            
      indikçe kaldırma kuvveti de artar.
III. Açık havanın cisimlere uyguladığı                    
     kaldırma kuvveti basınç farkından                    
     kaynaklanır.

Kaldırma kuvvetiyle ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri yanlıştır?

3.

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

Elektriğin iletilebildiğini kanıtlayan ilk
deneyleri gerçekleştiren bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

L. GalvaniA)
S.GrayB)
Du FayC)
G.Simon OhmD)

Elektrik yüklerinin iki cins olduğunu ve
bunları   birbirinden  ayırt  etmek için    birine
'' + '' diğerine '' - '' elektrik  adını veren bilim
insanı aşağıdakilerden hangisidir?

5.

A.VoltaA)
B.FranklinB)
C.A.CoulombC)
M.Faraday D)

I.    Nötr bir cisim elektron alırsa negatif,elektron   
      verirse pozitif yüklenir.
II.   Doğada iki cins elektrik yükü vardır.
III.  Elektrik yükleri elektriksel kuvvetin nedenidir.
IV.  Elektrik yükleri korunumludur.

Elektrik yüklerinin özellikleri  ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

6.

I ve II A)
I,II ve IIIB)
I,II ve IVC)
I,II,III ve IVD)

I. Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1’den biraz        
      fazla olan maddeler paramanyetiktir.
II. Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1’den biraz        
      küçük olan maddeler diyamanyetiktir.
III. Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1’den çok büyük
      olan maddeler ferromanyetiktir.

Maddelerin bağıl manyetik geçirgenlikleri ile
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

7.

Yalnız IA)
Yalnız III B)
II ve IIIC)
I,II ve IIID)

Suyun derinliğini basınç değişiminden
faydalanarak ölçmeye yarayan araç
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

ManometreA)
Termometre B)
BatimetreC)
BarometreD)

Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden
hangisine bağlı değildir?

9.

Kesit alanınaA)
Öz direnceB)
Üzerinden geçen akımaC)
UzunluğaD)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0103-B

39 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Bir elektrik devresinde sürekli potansiyel
farkı oluşturmak için kullanılan araç
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

DinamometreA)
ÜreteçB)
Elektrik motoruC)
JeneratörD)

I. Katı ve sıvılar ağırlıklarından dolayı temas     
       ettikleri yüzeye basınç uygular.
II.   Gazlar moleküllerinin hareketliliği nedeniyle    
       bulundukları kabın yüzeylerine çarparak         
       basınç uygular.
III.   Basınç tanımı maddenin katı, sıvı, gaz ve      
       plazma hallerinin hepsinde geçerlidir.

Basınçla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

11.

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

Ortalama öz kütlesi 1g/cm3 olan bir havuzdaki
suyun yüzeyinden 1,5 m aşağıdaki su basıncı
kaç pascal (Pa) 'dır?
(Yer çekimi alan şiddetini, g = 10m/s2 alınız.)

12.

15000A)
10000B)
5000C)
2000 D)

Yukarıdaki şekilde kesit alanları A olan iki
kabın içinde bulunan aynı özellikteki sıvıların
kapların tabanına uyguladığı basınç
kuvvetlerinin oranı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

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

I.   Madde donarken hacmi büyüyen türden ise     
     basınç erime noktasını düşürür.
II.  Madde donarken hacmi küçülen türden ise      
     basınç erime noktasını yükseltir.
III. Basıncın azalması erime noktasını düşürür.

Basınç ve erime noktası ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

14.

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

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi yüzey alanı
A ve kütlesi M olan bir cisim önce yatay
düzleme daha sonra eğim açısı 37º olan eğik
düzlem üzerine konuluyor. Cismin yatay
düzlem uyguladığı basınç Pyatay, eğik
düzleme uyguladığı basınç Peğik olduğuna 
göre Pyatay / Peğik oranı aşağıdakilerden
hangisidir? ( cos 37º = 0,8 alınız.) 

15.

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

Yukarıdaki elektrik devresindeki A ve B
noktaları arasına bağlanan R1, R2 ve R3
dirençlerinin bağlanış şekilleri ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

16.

Üçü birbirine paralel bağlıdır.A)
R1 ve R2 paralel, R3 onlara seri bağlanmıştır.B)
R1 ve R2 seri, R3 onlara paralel bağlanmıştır.C)
Üçü birbirine seri bağlıdır. D)

I.   Proton sayısı elektron sayısına eşit olan          
     atoma  nötr atom denir.
II.  Nötr atom elektron alırsa negatif yüklü olur.
III. Nötr cisimlerde pozitif veya negatif yük yoktur.

Nötr atom ve cisimlerle ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

17.

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

Yukarıdaki şekilde verilen devredeki R1
direncinden geçen akım kaç amper(A)'dir? 

18.

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

Direnci 55 Ω olan bir ütü çalıştırıldığında
üzerinden geçen akım 4A olduğuna göre;
ütünün takıldığı prizin gerilimi kaç volttur?

19.

220A)
110B)
55C)
25 D)

I.   Paralel bağlı ampullerin üzerinden geçen akım
     şiddetleri daima eşittir.
II.  Seri bağlı özdeş ampuller aynı parlaklıkta ışık  
     verir.
III. Bir ampul ışık veriyorsa, ampulün uçları           
     arasına potansiyel farkı uygulanmıştır.

Bir elektrik devresinde ışık veren ampullerle
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

20.

Yalnız IA)
I ve IIB)
I ve IIIC)
II ve IIID)
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BİYOLOJİ 7 B
Aşağıdaki hücrelerden hangisi selüloz ve
lignin maddelerinin birikmesiyle sertleşerek
ölür?

1.

Kök hücreleriA)
Sklerenkima hücreleriB)
Kolenkima hücreleriC)
Parenkima hücreleriD)

Aşağıdakilerden hangisi pirimidin bazı
değildir?

2.

SitozinA)
TiminB)
UrasilC)
AdeninD)

Belirli bir zamanda ve belirli bir yerde
bulunan tüm proteinlerin yapılarını,
yerleşimlerini, miktarını, doku ve hücredeki
işlevlerini, diğer proteinlerle olan
etkileşimini aydınlatan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

EpigenetikA)
ProteomikB)
BiyoinformatikC)
GenomikD)

Kökün boyuna kesitinde en dışta yer alan
yapı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

KsilemA)
FloemB)
EpidermisC)
EndodermisD)

Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerin
sürgün sisteminde yer almaz?

5.

KökA)
MeyveB)
ÇiçekC)
GövdeD)

Aşağıdaki yapılardan hangisinin gelişmesi ile
endosperm oluşmaktadır?

6.

ZigotA)
Tohum taslağıB)
Besi dokuC)
KabukD)

Aşağıdakilerden hangisinde DNA
molekülünün ikili sarmal yapıda olduğunu
gösteren bilim adamları birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

7.

James Watsons ve Francis CrickA)
Maurice Wilkins ve Rosalind FranklinB)
Erwin Chargaff ve Francis CrickC)
Erwin Chargaff ve Rosalind FranklinD)

Mantar doku hücrelerinin çeperleri
olgunlaştığında, biriktirdikleri suya geçirgen
olmayan mumsu maddeye ne ad verilir?

8.

LentiselA)
SüberinB)
FloemC)
StomaD)

Nükleik asitlerdeki organik baz ile 5C’lu
şeker arasında bulunan bağa ne ad verilir?

9.

Ester bağıA)
Peptit bağıB)
Hidrojen bağıC)
Glikozit bağıD)

Nükleik asitleri ilk kez keşfedip isimlendiren
bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Colin Munro Mac-LeodA)
Maclyn McCartyB)
Friedrich MiescherC)
Oswald T. AveryD)
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B
Bitkilerin yer çekimine karşı verdikleri
tepkiyi ifade eden terim aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

FototropizmaA)
GeotropizmaB)
HidrotropizmaC)
TravmatropizmaD)

Aşağıdaki bazlardan hangisi DNA’nın
yapısında yer almaz?

12.

SitozinA)
TiminB)
AdeninC)
UrasilD)

Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinin
gerçekleştirildiği organeldir?

13.

ÇekirdekA)
RibozomB)
MitokondriC)
SitoplazmaD)

DNA’nın kendisini eşlemesine ne ad verilir?14.

ReplikasyonA)
PolimerizasyonB)
TranslasyonC)
TranskripsiyonD)

Ribozom organelinin yapısında %65 oranında
bulunan nükleik asit aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

tRNAA)
DNAB)
mRNAC)
rRNAD)

Aşağıdakilerden hangisi epidermis
hücrelerinin farklılaşmasıyla meydana gelen
yapılardan biri değildir?

16.

DikenA)
HidatodB)
Tüy C)
KökD)

Aşağıdakilerden hangisi kısa gün
bitkilerinden biri değildir?

17.

SüsenA)
SütleğenB)
PatatesC)
KasımpatıD)

Aşağıdakilerden hangisi özümleme
parankimasını oluşturan parankima
hücrelerinden biridir?

18.

DepoA)
HavalandırmaB)
SüngerC)
İletimD)

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde büyüme
ve gelişmeyi engelleyen hormonlardan
biridir?

19.

Absisik asitA)
SitokininB)
GiberelinC)
OksinD)

DNA’nın yapısında yer alan 5C’lu şeker
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

SükrozA)
RibozB)
DeoksiribozC)
FruktozD)
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MATEMATİK 7 B

1 - 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre ve
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir yayınevi yayınladığı kitapların tanesini 26
TL’den satmayı planlamaktadır. Kitabın
başlangıçtaki maliyeti 8000 TL olup kitap başına
birim maliyeti 10 TL’dir.

Buna göre, yayınevinin zarar etmemesi için
en az kaç adet kitap satması gerekir?

1.

400A)
450B)
500C)
550D)

Yukarıdaki bilgilere göre, 700 adet kitap
satılırsa, kaç TL kâr elde edilir?

2.

3200A)
3500B)
3800C)
4100D)

Yayınevinin 4000 TL kâr elde edebilmesi için
satılması gereken kitap sayısı kaçtır?

3.

690A)
710B)
730C)
750D)

Gerçek sayılarda tanımlı 
doğrusal fonksiyonunun değişim oranı (hızı)
kaçtır?

4.

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

5 - 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Bir fabrika, işçilerine maaş ödemeleri için iki farklı
tarife sunmaktadır.

1. Tarife: Aylık 2000 TL sabit  ücret  ve  çalışılan
                her bir gün için 28 TL ödenecektir.
2. Tarife: Aylık 1200 TL sabit  ücret  ve  çalışılan
                her bir gün için 60 TL ödenecektir.

Buna göre, kaç günlük çalışma için aylık
maaş miktarı her iki tarifeye göre aynı olur?

5.

22A)
25B)
28C)
30D)

Yukarıdaki bilgilere göre, birinci tarifeyi
tercih eden bir işçi 2588 TL maaş aldığı ayda
kaç gün çalışmıştır?

6.

21A)
22B)
23C)
24D)

Yukarıdaki bilgilere göre, ikinci tarifeyi
tercih eden bir işçi 27 gün çalıştığı ayda kaç
TL maaş alır?

7.

2680A)
2750B)
2790C)
2820D)

 eşitliğini sağlayan x
değeri kaçtır?

8.

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

 eşitliğini sağlayan n değeri
kaçtır?

9.

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

 işleminin sonucu
kaçtır?

10.

A)

B)

C)

D)

 işleminin sonucu kaçtır?11.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun grafiği (1,5)
noktasından geçtiğine göre, m kaçtır?

12.

–30A)
10B)
30C)
40D)

 ifadesi kaç basamaklı bir
sayı belirtir?

13.

18A)
19B)
20C)
21D)

Aşağıdakilerden hangisi üstel fonksiyon
değildir?

14.

A)

B)

C)

D)

x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere,
eşitliğini sağlayan x, y ve z

değerlerinin toplamı kaçtır?

15.

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

Yarı ömrü 13 yıl olan 96 gram maddeden 52
yıl sonra kaç gram kalır?

16.

6A)
8B)
9C)
12D)

 işleminin sonucu kaçtır?
17.

A)

B)

C)

D)

Bir bankaya yıllık %10 bileşik faizle yatırılan
6000 TL, 3 yıl sonra kaç TL’ye ulaşır?

18.

7800A)
7872B)
7986C)
8116D)

Yetişkin bir insanın normal olarak bir nefes
alışverişinde ortalama 500 ml havayı kullandığı
ve dakikada ortalama 12 nefes aldığı
bilinmektedir.

Buna göre, yetişkin bir insan normal
şartlarda 25000 saatte kaç ml hava kullanır?

19.

A)

B)

C)

D)

Bir bakteri kolonisinde bulunan bakterilerin
sayısı bir saatte 2 katına çıktığına göre,
başlangıçta 3 bakteri bulunan bu kolonide
kaç saat sonra bakteri sayısı 384 olur?

20.

4A)
5B)
6C)
7D)
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İŞLETME 1 B
Üretimde kullanılan makine, teçhizat,
donanım, binalar, hammade gibi varlıklarıdan
oluşan üretim faktörü aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

SermayeA)
EmekB)
DoğaC)
GirişimciD)

Mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak
amacıyla üretim faktörlerini sistemli ve
bilinçli bir şekilde bir araya getirerek kâr
elde etmek için risk üstlenen kişiye ne ad
verilir?

2.

KurmayA)
YöneticiB)
GirişimciC)
LiderD)

Üretimi için hiçbir çaba ya da örgütlenme
gerektirmeyen ve doğada hazır bulunan
mallara ne ad verilir?

3.

Dayanıklı malA)
Serbest malB)
Ekonomik malC)
HizmetD)

Türk Ticaret Kanununa göre ticari bir
işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına
işleten kimseye ne ad verilir?

4.

YöneticiA)
LiderB)
TacirC)
TüketiciD)

1943 yılında kendi adı verilen ve insan
gereksinimlerini en temel olandan insan
kişiliğinin gelişimine paralel olarak en
karmaşık olana doğru sıralayan teoriyi ortaya
koyan bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Carl SchrammA)
Abraham Harold MaslowB)
Jean MonnetC)
Susan B.AnthonyD)

İşletmelerin belli bir dönem içinde elde ettiği
gelirler ile aynı dönem içinde katlandığı
giderler arasındaki olumsuz farka ne ad
verilir?

6.

MevduatA)
FaizB)
KârC)
ZararD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
üretimde verimliliği artırmak için personeline
yönelik izlediği politikalardan biri değildir?

7.

Nitelikli mal ve hizmet sunmasıA)
Çalışanların sorunlarına eğilmesiB)
Çalışma koşullarını güvenli ve sağlıklı
kılması

C)

Çalışanına iyi ücret vermesiD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel
amaçlarından biri değildir?

8.

Yerel yönetimlerle işbirliğiA)
Uzun vadeli büyümeyi hedef haline getirmekB)
Tüketiciye nitelikli mal ve hizmet sunmakC)
Personeline yeterli ücret vermekD)

İşletmenin insan kaynağını en verimli ve
etkin bir şekilde çalıştırmanın, verimliliğini
artırmanın, işe motive etmenin yol ve
yöntemlerini araştıran bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Tarih BilimiA)
Davranış BilimleriB)
İstatistik BilimiC)
Ekonomi BilimiD)

Bir toplumda düzeni sağlamak amacıyla
yürürlükte bulunan yasalar, tüzük ve
yönetmeliklerle, yazılı olan ve olmayan diğer
kurallar bütününe ne ad verilir?

10.

MevzuatA)
GenelgeB)
SosyolojiC)
HukukD)

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin
özelliklerinden biridir?

11.

En az 7 ortak tarafından imzalanan ana
sözleşmeyle kurulması

A)

Her ortağın farklı oy hakkının olmasıB)
Şirket sözleşmesinin oy birliği ile değişmesiC)
Ortaklığın devrinin kolay olmasıD)

Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan,
borçlarından dolayı sadece mal varlığıyla
sorumlu bulunan şirkete ne ad verilir?

12.

Komandit şirketA)
Anonim şirketB)
Limitet şirketC)
Kollektif şirketD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi kâr amacı gütmeyen
işletmelerin özelliklerinden biri değildir?

13.

Çalışanlarının gönüllü olmasıA)
Kar amacı güden şirketlerden ve devletten
yardım alabilmesi

B)

İşletmenin sahipliğini gösteren şahıs veya
şahıslara ait hisselerin olması

C)

Çoğunlukla hizmet üreten işletmeler olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermayeli
işletmelerden biri değildir?

14.

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini
Koruma Hakkında Kanuna göre kurulan
işletmeler

A)

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kanununa göre kurulan işletmeler

B)

6326 sayılı Petrol Kanununa göre kurulan
işletmeler

C)

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
kurulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri

D)

Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve
hakları belirli ve sürekli bir amaca
özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip
mal topluluklarına ne ad verilir?

15.

DernekA)
KulüpB)
KooperatifC)
VakıfD)

Bilinmesinde üçüncü kişiler yönünden fayda
ve zorunluluk bulunan tacirlerle ilgili bazı
işlemlerin kaydedilmesine ait resmi sicile ne
ad verilir?

16.

Ticaret siciliA)
Adli sicilB)
Tapu siciliC)
Nüfus siciliD)

Bir salça fabrikasının domates üretimi
yapılan bölgeye yakın kurulmasında etkili
olan kuruluş yeri seçimi faktörü
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Pazara yakınlıkA)
Yerel yönetim imkânlarıB)
HammaddeC)
İklim koşullarıD)

İş kazası veya meslek hastalığı halinde
sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde
hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye ne
ad verilir?

18.

GelirA)
RantB)
PrimC)
FaizD)

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri
seçiminde işgücü faktörü değerlendirilirken
ele alınan konulardan biri değildir?

19.

İşgücünün maliyetiA)
İşgücünün aile yapısıB)
İşgücünün niteliğiC)
İşgücünün miktarıD)

Çok sıcak yerlerde faaliyet gösteren
işletmelerin soğutulmasının ek harcamalar
gerektirmesi durumunda işletmenin dikkate
alması gereken kuruluş yeri faktörü
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Dağıtım kanallarıA)
Atıkların atılmasıB)
Enerji ve yakıtC)
İklim koşullarıD)
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ALMANCA 7 B
Auf welchen Kontinenten leben  Elefanten?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Der Elefant ist sehr stark.A)
Er kommt aus der Türkei.B)
Wir arbeiten in einer Firma.C)
Die Elefanten leben in Asien und in Afrika.D)

Welches zusammengesetzte Wort ist falsch?

Verilen birleşik sözcüklerden hangisi
yanlıştır?

2.

Der ErdkundetestA)
Der LandmorgenB)
Die HauptstadtC)
Das HaustierD)

..................... hat einen langen Hals.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

Die SchlangeA)
Das KrokodilB)
Das ZebraC)
Die GiraffeD)

Eine Ameise ist ................... .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

4.

groß A)
kleinB)
langC)
schwerD)

Das Auto steht …………… dem Baum.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

aufA)
zwischenB)
inC)
hinterD)

Ich mache mit der Trompete Musik.

Welche Frage passt  zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Hört ihr gern Musik?A)
Hast du eine Trompete?B)
Womit machst du Musik?C)
Warum macht sie Musik?D)

Ich würde eine Posaune kaufen.

Welche Frage passt  zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Hast du ein Instrument?A)
Welches Instrument würdest du kaufen?B)
Für welches Instrument intressierst du dich?C)
Wo ist das Musikgeschäft?D)

A: .......... welches Musikinstrument interessierst 
du ..........?

B: Ich interessiere ............. für die Posaune.
A: Wirklich? Das ist super!

Welches ergänzt die Lücken im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

8.

Mit - ihn - unsA)
Zu - dir - mirB)
An - sich - euchC)
Für - dich - michD)
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B
A: Wie heißt …………. Lieblingssänger?
B: ………….. Lieblingssänger heißt Orhan 

Gencebay.
A: Wirklich? Das ist super!

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

9.

sein / EureA)
unser / IhreB)
dein / MeinC)
mich / DichD)

Was bedeutet " Die Laune " auf Türkisch?

"Die Laune" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

keyifA)
aynaB)
kaşıkC)
fikirD)

Jede Generation hat …………. Erziehungsziele.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

eigentlicheA)
dasselbeB)
andereC)
nächsteD)

Der Mann trägt einen Rucksack.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Adamın her şeyi sırt çantasında duruyor.A)
Adam sırt çantası taşıyor.B)
Adam sırt çantasını unuttu.C)
Adamın sırt çantasına ihtiyacı var.D)

Draussen ist es kalt, deshalb sitzen der Mann
und die Frau heute .............. im Haus.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

13.

ausserhalbA)
zwischenB)
überC)
drinnen D)

Die Kinder halten sich an der Hand.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Çocuklar el ele tutuşuyorlar.A)
Çocuklar ellerini sallıyorlar.B)
Çocuklar ellerini yıkadılar.C)
Çocukların elleri temiz.D)

In der Türkei wird ein …..………. gefeiert, wenn
jemand Geburtstag hat.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

15.

FamilienfestA)
FührerscheinB)
GrundschuleC)
AusweisD)

Ich gehe jeden Abend laufen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Welche Schmerzen hast du?A)
Was hält dich fit?B)
Wann gehst du zum Arzt?C)
Was hast du denn?D)
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B
A: Hallo, wie geht es dir?
B: Hallo, ich ....................
A: Wo hast du denn Schmerzen?
B: Mir tut alles weh!
A: Dann musst du zum Arzt gehen!
B: Ja, das glaube ich auch.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

17.

fühle mich krank!A)
möchte meine Hausaufgaben machen!B)
glaube, dir geht's nicht gut!C)
habe Hunger!D)

Die Tomate / Der Pilz / Der Kopfsalat / Das
Omelett 

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

Verilen sözcük grubuna uymayan
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Der KopfsalatA)
Die TomateB)
Das OmelettC)
Der PilzD)

Machst du ................. Sport oder mit deinen
Freunden?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

alleinA)
seltenB)
jedenC)
gleichD)

will / der / deine / Lunge / Arzt / abhören

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

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

20.

Deine Lunge abhören der Arzt will.A)
Will der Arzt abhören Lunge deine.B)
Der Arzt will deine Lunge abhören.C)
Der Lunge will deine Arzt abhören.D)
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İNGİLİZCE 7 B
Ellen: I called her three times last night, but I
couldn’t reach. 
Tommy: You must be worried ……………. her.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

1.

forA)
aboutB)
fromC)
onD)

New York is famous ………… its Statue of
Liberty.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

forA)
toB)
withC)
aboutD)

I am busy …………..  my homework.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

withA)
toB)
aboutC)
forD)

Julia : There are lots of glass pieces on the 
floor.  Who is  ………..  for this?

Robert : I think Josh is, but I am not sure.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

4.

worriedA)
ashamedB)
lateC)
responsibleD)

I am afraid  …………. dogs.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

withA)
inB)
atC)
ofD)

My friend is very keen  ………..  horses.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

atA)
ofB)
onC)
inD)

Mustafa is extremely ………  at teaching English.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

proudA)
interestedB)
famousC)
goodD)
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B
Jenny: “Is it rainy outside?”

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaysız
anlatım cümlesinin dolaylı anlatım biçimidir?

8.

Jenny wanted to know if it is rainy outside.A)
Jenny wanted to know was it rainy outside.B)
Jenny wanted to know if it was rainy outside.C)
Jenny wanted to know if it did rainy outside.D)

He asked me what I was eating.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaylı
anlatım cümlesinin dolaysız anlatım
biçimidir?

9.

He asked, “What are you eating?”A)
He asked, “What were you eating?”B)
He asked, “What did you eat?”C)
He asks, “What have you eaten?”D)

Teacher: “Don’t play football here, children!”
Teacher told the children …………  .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

not to play football thereA)
not play footballB)
not to playing footballC)
to play footballD)

Paul: “I can play football well.”
Paul said that he ........... football well.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

could playA)
playedB)
may playC)
is playingD)

Leo hasn’t done his homework  ………...  .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

alreadyA)
yetB)
forC)
justD)

How long ………… you ………… running in the
park?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

is / beenA)
has / beB)
have / beenC)
has / beenD)
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B
He has ………… finished the housework.
Everything’s ready!

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

forA)
sinceB)
yetC)
alreadyD)

My grandparents have been married ………… 55
years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

sinceA)
yetB)
forC)
everD)

Tom hadn’t played football before.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
Türkçe karşılığıdır?

16.

Tom daha önce futbol oynamadı.A)
Tom daha önce futbol oynamamıştı.B)
Tom önceleri futbol oynayamıyordu.C)
Tom önceleri futbol oynamadı.D)

When we woke up this morning, it  …………  .

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

has been snowingA)
had been snowingB)
snowsC)
is snowingD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

had brokenA)
breaksB)
brokeC)
breakingD)

When we arrived at the airport, the plane ............
already ............ .
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

took / offA)
had / taken offB)
is / taking offC)
has / taken offD)

I was very tired because I ………… for days.
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

never sleepA)
am sleepingB)
haven’t sleptC)
hadn’t sleptD)
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FRANSIZCA 7 B
Je vais à l’école ……… lundi ……… vendredi.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

du / auA)
du / àB)
de / auC)
de / àD)

Marie : Qu’en   penses-tu?    Est-ce   une   bonne
idée?

Alain : …………, oui.
Marie : Alors je suis contente.

Choisissez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

A mon avisA)
D’après toiB)
Je le trouveC)
A son avisD)

Le médecin a conseillé à Marie ……… partir en
vacances.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

deA)
duB)
enC)
pourD)

Je lui ai donné un cadeau car ……..... son
anniversaire.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

il étaitA)
il y avaitB)
c’étaitC)
il faisaitD)

Le magasin est ouvert toute la semaine …………
dimanche.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

pourA)
saufB)
parC)
enD)

La semaine prochaine, Lise et Marie ………… au
cirque.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

irontA)
sont allésB)
sont alléesC)
allaientD)

- Quel temps ………… hier? 

Choisissez l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

il faitA)
fera-t-ilB)
faisait-ilC)
il feraD)

I. Monsieur Rioux est directeur.
II. Il a 55 ans.
III. La réunion commence.
IV. Il est marié.

Choisissez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

8.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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B
J’ai grossi: j’ai ……… des kilos.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

faitA)
prisB)
mangéC)
donnéD)

Il fait 40 degrés donc ………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

c’est l’automneA)
c’est l’hiverB)
il fait froidC)
il fait chaudD)

Je veux manger un bon repas ……… je n’ai pas
d’argent. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

maisA)
pourB)
avantC)
doncD)

«Sinemaya gitmek istediğini söylüyor.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Elle voudrait aller au cinéma.A)
Dis-lui d’aller au cinéma.B)
Elle veut aller au cinéma.C)
Elle dit qu’elle veut aller au cinéma.D)

Cet homme pèse 180 kilos : c’est  ……… . 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

encourageantA)
bonB)
joyeuxC)
étonnantD)

Je dis «Super!» quand je ………… .

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

suis tristeA)
suis contentB)
pleureC)
malheureuxD)

………… coûte ce livre?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

Est-ce queA)
CommentB)
QuandC)
CombienD)

C’est ma mère qui ………… appelle? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

moiA)
m’B)
meC)
jeD)
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B
«Hadi, bana da söyle!»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Allez, dis-le!A)
Vas-y, dis-le!B)
Allez, parlons-en aussi!C)
Vas-y, dis-le moi aussi!D)

La mère : Comment   s’est   passé   ta   première
journée à l’école?

Alain : Bien.   Les   professeurs  ont   fait  une
réunion.

La mère : …………
Alain : Oui.  J’ai cours  toute la  semaine de 9

heures à 15 heures.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

Ils ne font pas leçons aujourd’hui?A)
Pourquoi ont-ils fait une réunion?B)
Ils ont donné votre emploi de temps?C)
Comment sont les professeurs?D)

«Je lui ai proposé un coup de main.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Onun ellerine baktım. A)
Onun elleriyle oynadım.B)
Ona yardım teklif ettim.C)
Onun elini tuttum.D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

QuelleA)
LesquelsB)
LequelC)
LaquelleD)
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SEÇMELİ TARİH 4 B
XVIII. yüzyıl Avrupa’sında büyük çoğunluğu
krallar arasındaki akrabalık nedeniyle çıkan
savaşlara ne ad verilir?

1.

Veraset SavaşlarıA)
Otuz Yıl SavaşlarıB)
Yüzyıl SavaşlarıC)
Bağımsızlık SavaşlarıD)

Osmanlı Devleti, Avrupa Devletlerinden ilk
defa hangi savaşla borç almıştır?

2.

Kırım SavaşıA)
Yunan İsyanıB)
Sırp İsyanıC)
93 HarbiD)

Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulmasıyla
basılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir ?

3.

Naima TarihiA)
Vankulu LügatıB)
Divan-ı HikmetC)
CihannümaD)

Aşağıdakilerden    hangisi    Pasarofça
Antlaşması’nın   maddeleri   arasında         
yer almaz?

4.

İsveç kralı ülkesine serbestçe dönebilecekA)
Mora yarım adası Osmanlılarda kalacakB)
Kuzey Sırbistan, Temeşvar ve Belgrad
Avusturya’ya verilecek

C)

Dalmaçya kıyıları, Arnavutluk ve Hersek
kıyılarındaki bazı kaleler Venedik’e
bırakılacak

D)

Düyun-u Umumiye İdaresi hangi yıl
kurulmuştur?

5.

1856A)
1882B)
1899C)
1902D)

Aşağıdakilerden hangisi Fransız toplum
yapısını oluşturan sosyal gruplardan biri
değildir?

6.

SoylularA)
KöylülerB)
KölelerC)
RahiplerD)

Başyazarı Şinasi olan, fikir gazetesi özelliği
taşıyan ve 1840 yılında yayın hayatına
başlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Tercüman-ı AhvalA)
Ceride-i HavadisB)
Tasvir-i EfkârC)
TercümanD)

Osmanlı Devleti olimpiyat oyunlarına ilk defa
hangi yıl katılmıştır?

8.

1890A)
1892B)
1912C)
1915D)

Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılmasıA)
Sekban-ı Cedit Ocağı’nın kaldırılmasıB)
Asakir-i Mansure-i Muhammediye
ordusunun kurulması

C)

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri
ıslahatlarından biri değildir?

10.

Avrupa’ya elçiler gönderilmesiA)
Yalova’da bir kâğıt fabrikası kurulmasıB)
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıC)
Çiçek aşısı uygulamasının başlamasıD)
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B
Azak Kalesi'nin alınmasıyla, Karlofça
Antlaşması'yla kaybedilen toprakların geri
alınabileceği umudunu güçlendiren antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Prut AntlaşmasıA)
Pasarofça AntlaşmasıB)
İstanbul AntlaşmasıC)
Ziştovi AntlaşmasıD)

Sanayi İnkılabı ilk kez hangi ülkede
başlamıştır?

12.

FransaA)
İngiltereB)
AlmanyaC)
İtalyaD)

Rumların ilk isyanı nerede başlamıştır?13.

EflakA)
BoğdanB)
ErdelC)
BosnaD)

Osmanlı Devleti’nde 1718-1730 yılları
arasında yaşanan döneme ne ad verilir?

14.

Yükseliş DönemiA)
Çöküş DönemiB)
Islahat DevriC)
Lale DevriD)

Amerika kıtası hangi yıl keşfedilmiştir?15.

1398A)
1420B)
1492C)
1520D)

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'nin
Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri
değildir?

16.

Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin iç
işlerine karışmaya başlaması

A)

Azınlıkların kendi milli devletlerini kurmak
için harekete geçmesi

B)

Avrupalı devletlerin ve Rusya'nın azınlıkların
çıkardığı isyanları desteklemesi

C)

Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemine
geçmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin
sonuçlarından biri değildir?

17.

Mutlak krallıkların yıkılabileceğinin görülmesiA)
Milli devletlerin kurulmasıB)
Soylular ve rahiplerin imtiyazlarını
kaybetmesi

C)

Orta Çağ’ın kapanıp, Yeni Çağ’ın başlamasıD)

Islahat Fermanı hangi yıl ilan edilmiştir?18.

1839A)
1850B)
1856C)
1882D)

Sened-i İttifak hangi padişah döneminde
imzalanmıştır?

19.

I. MahmutA)
II. MahmutB)
II. OsmanC)
III. SelimD)

III. Selim’in Avrupa’dan askeri uzmanlar
getirterek kurduğu ordu aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Sekban-ı CeditA)
İrad-ı CeditB)
Asakir-i Mansure-i MuhammediyeC)
Nizam-ı CeditD)
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SEÇMELİ ALMANCA 5 B
.................. ist der .......... Kontinent der Welt.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde
tamamlar?

1.

Mount Everest / höchsteA)
Carl Lewis / kleinsteB)
Afrika / größte C)
Erciyes / höchsterD)

Petra ist 85 kg, Maria ist 75 kg und Zeynep ist 60
kg.

Welche Schlußfolgerung kann man nach den
obigen Sätzen machen?

Verilen cümlelere göre, aşağıdaki yargılardan
hangisi doğrudur?

2.

Zeynep ist die kleinste.A)
Zeynep ist die längste.B)
Maria ist am schwersten.C)
Petra ist am schwersten.D)

Frauen arbeiten, weil Sie Ihre Familie
unterstützen wollen. 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Wo arbeiten Männer?A)
Warum arbeiten Frauen?B)
Wie arbeiten die Frauen?C)
Wann arbeiten die Männer?D)

Wie lautet das Wort "Selbstverwirklichung"
auf Türkisch?

"Selbstverwirklichung" sözcüğünün Türkçe
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Kendini gerçekleştirmeA)
Bireysel bağımsızlıkB)
Toplumsal harcamalarC)
Kişisel çıkarlarD)

A: ……………………….
B: Selten, weil ich keine Zeit habe.
A: Das ist aber Schade!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

5.

Wie oft gehen Sie ins Theater?A)
Gehst du auch ins Kino?B)
Um wieviel Uhr geht ihr ins Kino?C)
Wann fängt der Film an?D)

Die Wintermonate sind ..............................

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

6.

der März, der April, der Mai.A)
der Juni, der Juli, der August.B)
der September, der Oktober, der November.C)
der Dezember, der Januar, der Februar.D)

Wann müssen Angestellte in der Bank
manchmal sehr lange Überstunden machen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Jeden Abend kommen wir zusammen.A)
Besonders um die Jahreswende.B)
Der Feierabend erleichtert alle Beamten.C)
Mittags können wir zusammen essen.D)

Die Angestellten in einer Bank können sich in
der Pause .................... .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

ausruhenA)
arbeitenB)
öffnenC)
rechnenD)
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B
Wir können uns ein Auto kaufen, das ……..….
auf dem Markt erschienen ist.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

9.

immerA)
dortB)
sonstC)
neuD)

Das Bild hängt hier ………… Wand.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

für dieA)
an derB)
aus demC)
zu derD)

…………………, unsere Mutter könnte alle
Sprachen sprechen!

Welches ergänzt den obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?

11.

Haben Sie den WunschA)
Stellt euch vorB)
Hast du das Plan gemachtC)
Stellst du dir vorD)

A: …………………………………
B: Ja, er hat dort zwei Jahre gearbeitet.
A: Ich dachte, er hätte im Restaurant gearbeitet.

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

12.

Hast du in einer Werkstatt arbeiten wollen?A)
Seit wann arbeitest du in dieser Werkstatt?B)
Hatte Jürgen in der Werkstatt gearbeitet?C)
Wer arbeitet hier?D)

Hasta olduğu söyleniyor.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Sie sei heute krank geworden.A)
Man hat gehört, sie wäre krank.B)
Sie wäre krank gewesen.C)
Man sagt, sie sei krank.D)

Er sagt, der junge Mann .......... noch ein
Praktikant und ......... eine Familie zu
versorgen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

14.

ist / hattenA)
war / habestB)
sei / habeC)
soll / hatteD)

Der Film war sehr interessant. Er ist in diesem
Jahr .................. .

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

gedreht wordenA)
gestartet seinB)
bestehen könnenC)
bekommen könnenD)

Was bedeutet "ciddiyet" auf Deutsch?

"ciddiyet" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Der StartA)
Der ErnstB)
Das VertrauenC)
Die SchluchtD)
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B
Die Kinder, .......... wir Bücher geschenkt
haben, .......... sich gefreut.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

17.

den / seienA)
dem / wärenB)
denen / habenC)
dessen / hatD)

A: Hast du Hunger?
B: Ja!
A: Was willst du essen?
B: Nudeln, die aus Italien kommen, schmecken 

mir besonders gut.
A: ……………….. Ich komm auch mit!
B: Also dann, lass uns Nudeln essen!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

18.

Das hört sich wirklich lecker an!A)
Die ist zu teuer für mich!B)
Ich mag die Nudeln nicht!C)
Ich habe nur Durst!D)

Das Mädchen, die neu eingezogen ist, ..........
Mathematik an der Anadolu Üniversitaet.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

19.

kommtA)
wohntB)
studiertC)
wirdD)

Der Mann, ……..………, wohnt nebenan.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

20.

die wir heute eingeladen habenA)
das hat dir gestern Spaß gemachtB)
der ist doch immer krankC)
den du gestern kennengelernt hastD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 5 B
Jane ……… tennis lessons last week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

startedA)
startsB)
is startingC)
has startedD)

Selin has had her i-phone ......... two years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

agoA)
thenB)
sinceC)
forD)

Peter ................ dinner with his family last night.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

is going to haveA)
have hadB)
will haveC)
hadD)

Mrs. Cottony was writing an essay .............
somebody knocked the door.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

whileA)
whenB)
whoC)
whichD)

My sister ……… very thin when she was a baby.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

used to wasA)
use to beB)
used to beC)
uses to beD)

Larry hasn’t eaten anything ……… breakfast.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

toA)
atB)
forC)
sinceD)

I ……… a lot when I was a student. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

can studyA)
used to studyingB)
used to studyC)
have studiedD)

Ege hasn’t seen her sister .............. 1990. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

toA)
forB)
sinceC)
atD)
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B
She ....................... probably go to the park 
tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

hadA)
willB)
haveC)
isD)

Arif  used to ............ with a toy guitar when he
was a child.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

was playingA)
playB)
playedC)
have playedD)

We ........... a taxi to school yesterday because
we were late.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

tookA)
will takeB)
takeC)
takesD)

Paul has been a teacher ………… two years. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

atA)
forB)
sinceC)
asD)

Ali solved all the problems ......... than his friends.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

more easilyA)
most easilyB)
easilyC)
easyD)

Mary: Let’s watch a movie, …………… ?
Ernest: That’s a good idea. 

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

14.

shall theyA)
shall weB)
will weC)
do theyD)

Liz and Jack ……........... married next week.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

gotA)
have gottenB)
will getC)
gettingD)

Tomorrow ........... a busy day for us.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

wereA)
beingB)
wasC)
will beD)
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B
Ana speaks ……… than Nat. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

more fluentlyA)
fluentB)
more fluentC)
fluentlyD)

Can I borrow your dictionary? I ……… it back
tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

am givingA)
gaveB)
will giveC)
giveD)

They never help us, ………?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

do theyA)
will theyB)
didn’t theyC)
did theyD)

Open the door, .......... ?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

did youA)
shall youB)
do youC)
will youD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 5 B
Nous ………… un livre. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

lisonsA)
jouonsB)
allonsC)
allons àD)

………… quelles conditions travaillez-vous? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

SurA)
DansB)
DuC)
EnD)

Monique ........... un championnat de ping-pong
chaque samedi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

organiseA)
danseB)
partC)
vaD)

les   /   j’aime   /   brillantes   /   lumières
  I             II               III                  IV

Mettez dans le bon ordre.

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

4.

II, I, III, IVA)
II, I, IV, IIIB)
III, IV, I, IIC)
III, IV, II, ID)

………… la valise est lourde, Pierre a appelé un
taxi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

LorsqueA)
QuandB)
CommeC)
MalgréD)

Pierre : …………? 
Paul : Je suis avocat.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Quel est ton nomA)
Comment fais-tuB)
Quel est ton métierC)
Que dessines-tuD)

Tu sais bien qu'il est impossible de contenter tout
le monde.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Herkesi memnun etmenin imkânsız
olduğunu bilirsin.

A)

Herkesin memnun olması için çalışıyorsun.B)
Çalışmaların herkesi memnun ediyor.C)
İmkânsızlıklara rağmen bu işi başarman
herkesi memnun etti.

D)

Lisa : Qu’est-ce que tu écoutes?  
Henri : ………… . 

Choisissez la réponse qui convient.

Yukarıdaki konuşmada soruyu gerektiren
cevap aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Les livresA)
Les romansB)
Les BDC)
La radio D)
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B
Pierre va faire du ski cet .......... .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

hiverA)
automneB)
printempsC)
étéD)

Elle part ........... vacances chaque été.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

enA)
àB)
deC)
lesD)

J’ai un sac ………… dos et ………… valise.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

de / unA)
à / unB)
de / uneC)
à / uneD)

I. Nous habitons à Paris.
II. L’école est proche.
III. C’est la capitale de la France.
IV. Il y a beaucoup de touristes ici.  

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

12.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Elle joue .......... piano chaque jour.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

lesA)
uneB)
duC)
enD)

…………… tranquille, tout s’arrangera.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

TenezA)
SoyezB)
AieC)
RegardezD)

L’automne est une ……… . 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

jourA)
semaineB)
saisonC)
annéeD)

Lisa : Tu vas en vacances?   
Henri : Oui.
Lisa : Où vas-tu?   
Henri : …………  .

Choisissez la réplique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

Je voyage A)
Il part à l’étrangerB)
En avionC)
A l’étranger D)
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Vous regardez ……… télévision.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

deA)
laB)
auC)
à laD)

L'appartement .......... elle habite est très grand.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

d'A)
pourquoiB)
mesC)
oùD)

J'ai vu mon neveu venant de l'école.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Yeğenimi okula götürdüm.A)
Yeğenimi okulda gördüm.B)
Yeğenimi okuldan gelirken gördüm.C)
Yeğenimle okuldan birlikte döndük.D)

Elle fait la cuisine ………… de la musique.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

écouterA)
écoutantB)
écouteC)
en écoutantD)
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HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 2 B
Hz. Muhammed’le ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

1.

Kendisine ikram edilen yiyecekleri ashabın
kimsesiz ve fakir olanlarıyla paylaşırdı.

A)

Adaleti ayakta tutmak için çaba sarf ederdi.B)
Allah’a kul olmak bakımından hiç kimsenin
ayrıcalık sahibi olmadığını bilakis bu konuda
herkesin eşit olduğunu vurgulardı.

C)

İnsanların sahip olduğu dünyevi şeylerin,
üstünlük değerinin olduğunu hem sözleri
hem de uygulamalarıyla gösterirdi.

D)

Aşağıdakilerden hangisi cahiliyye dönemine
ait kötü adetlerden biri değildir?

2.

Nesep aidiyetine dayanarak yapılan
öğünmeler

A)

Irka dayalı kınamalarB)
Takvaya dayalı üstünlüklerC)
Soya dayalı öğünmelerD)

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın
tuzaklarından biri değildir?

3.

Nefsin arzusuna uymakA)
Övünüp büyüklük iddia etmekB)
Allah’ın kullarına ululuk ve üstünlük
taslamak

C)

Alçak gönüllülük etmekD)

Hz. Peygamber zor zamanlarda ashabından
bazı kimselerin erzaklarını bir araya getirerek
eşit biçimde paylaşmasını överek
aşağıdakilerden hangisinin önemini
hatırlatmıştır?

4.

Erzakların azlığınıA)
Kardeşçe yardımlaşma ve dayanışmaB)
Yardım istemenin güzelliğiniC)
Birlikte hareket edilmesiniD)

İnsanlara ayrıcalık kazandıran durum
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Mevki sahibi olmakA)
Soylu bir aileye mensup olmakB)
Allah’a karşı gelmekten sakınmakC)
Zengin olmakD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in,
insanların hizmetlerini gören kimselere
yakınlık göstermeleri gerektiğini belirterek
söylediği sözlerden biri değildir?

6.

Allah onları sizin elleriniz altına vermiştir.A)
Onlar sizin öz kardeşlerinizdir.B)
Onlara kendi yediğinizden yedirin.C)
Kendi giydiğinizden giydirin.D)

Habeşistan’a giden muhacirlerin başkanının,
Habeşistan kralı huzurunda İslam’ı ve
Müslümanları anlatmak için yaptığı
konuşmada Hz. Peygamber’in yasakladığı
konu aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Yetim malının yenmesiA)
Haram malın yenmesiB)
Yoksulların hor görülmesiC)
Faizin yenmesiD)

Kendilerini ilim yoluna vakfetmiş, kimi
kimsesi olmayanlara ne ad verilir?

8.

Ashab-ı SuffaA)
Mescid-i NebeviB)
İbn HanbelC)
Edebü’l MüfredD)

Sofrasında bir yetim bulundurmadan yemek
yemeyen kişi kimdir?

9.

Hz. Ömer’in oğluA)
Hz. Ali B)
Hz. Ebu BekirC)
Hz. ÖmerD)

Aşağıdakilerden hangisi Abdullah b. Ümmi
Mektun’a verilen görevlerden biridir?

10.

Kâbe hakemliğiA)
KâhyalıkB)
KâtiplikC)
MüezzinlikD)
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B
“Miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen
akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa,
onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara
gönüllerini alacak güzel sözler söyleyin”

Yukarıdaki ayetin geçtiği sure
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Nisâ suresiA)
Felak suresiB)
Haşr suresiC)
En’âm suresiD)

Aşağıdakilerden hangisi mağduriyet
durumlarından biri değildir?

12.

Yetim olmakA)
Çocuk olmakB)
Dul olmakC)
Yaşlı olmakD)

Hz. Muhammed’in üye olduğu, haksızlığa
uğrayan insanların haklarını koruyan
teşkilata ne ad verilir?

13.

Ashab-ı SuffaA)
Hılfu’l-FudulB)
Mescid-i NebeviC)
Edebü’l MüfredD)

“Kendilerinde ihtiyaç olsa bile, (kardeşlerini)
nefisleri üzerine tercih ederler. Kimde nefsinin
hırsından korunursa, işte bunlar azaptan
kurtulanlardır.”

Yukarıdaki ayetin geçtiği sure
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Nisâ suresiA)
Haşr suresiB)
Felak suresiC)
En’âm suresiD)

İstişareyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

15.

İstişare edilmeden alınan kararlar çoğu
zaman hatayı beraberinde getirir.

A)

İstişarede görüş ve bilgi paylaşımı etken
unsurdur.

B)

İstişarede ben yaklaşımı esastır.C)
İstişare yapmayıp, kendi fikirleriyle
yetinenler toplumsal dinamizmi elden kaçırır.

D)

Rüyasında Ezan’ın sözleri öğretilen sahabe
kimdir?

16.

Busr bin SufyanA)
Hz. Bilal-i HabeşiB)
Hz. Ömer’in oğlu AbdullahC)
Abdullah bin ZeydD)

Zu’l Huleyfe aşağıdakilerden hangisine
verilen addır?

17.

Kabile toplantılarının yapıldığı salonaA)
Savaş planlarını tartışıldığı çadıraB)
İstişare yapılan mekânaC)
Medinelilerin ihrama girme yerineD)

Hendek savaşında, şehrin zayıf ve açık
yerlerini korumak için Medine’nin etrafına
hendek kazılması fikri kimindir?

18.

Hz. MuhammedA)
Hz. Ebu BekirB)
Selman-ı FarisiC)
Hz. ÖmerD)

Hz. Muhammed’in yüzyıllar öncesinde ortaya
koyduğu istişare anlayışının günümüz
kurumsal sisteminde yaygınlaştırılmaya
çalışılan haline ne ad verilir?

19.

Kontrollü yönetimA)
Kalite kontrolB)
Toplam kalite yönetimiC)
Yönetimde kalite kontrolD)

Resulullah’ın vefatından sonra tayin edilen ilk
halife kimdir?

20.

Hz. Ebu BekirA)
Hz. Ali B)
Zeyd bin SabitC)
Hz. ÖmerD)
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HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 3 B
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum tarihi
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

20 Nisan (12 Rebiyülevvel) 571A)
20 Haziran (27 Ramazan) 571B)
20 Nisan (27 Ramazan) 610C)
20 Haziran (12 Rebiyülevvel) 610D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu gün
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

PazartesiA)
SalıB)
PerşembeC)
CumaD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde
yeni doğan çocukların sütanneye verilmesi
geleneğine uyularak verildiği sütannesinin
adı nedir?

3.

ŞüveybeA)
HalimeB)
Ümmü EymenC)
ŞeymeD)

Hz. Muhammed’i (s.a.v.) annesinin vefatıyla
ilk himayesine alan akrabası aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

AmcasıA)
SütannesiB)
DedesiC)
DayısıD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) sağlığa faydalı olduğu için tavsiye
ettiği davranışlardan biri değildir?

5.

Kan vermekA)
Bal yemekB)
Çörekotu yemekC)
Spor yapmamakD)

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

6.

AbdülrahimA)
AbdulrahmanB)
AbdülmuttalipC)
AbdullahD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) teşvik ettiği spor dallarından biri
değildir?

7.

GüreşA)
JimnastikB)
YürüyüşC)
KoşuD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası Ebu Talip’in
eşi aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Hatice HanımA)
Ümmü Seleme HanımB)
Ümmü Eymen HanımC)
Fatıma HanımD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mensubu olduğu
kabile aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Nedim oğullarıA)
Ümeyye oğullarıB)
Haşim oğullarıC)
Halim oğullarıD)

Kuran-ı Kerim’de geçen müşrik
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Puta tapanlarA)
Allah’a inananlarB)
Mekke’de yaşayanlarC)
Yahudi ve HristiyanlarD)

İnsanın yaradılış fıtratına aykırı davranmasına
ne ad verilir?

11.

MünafıklıkA)
İnançsızlıkB)
DengesizlikC)
DuygusuzlukD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi
Cahiliye döneminin özelliklerinden biri
değildir?

12.

Barış içinde yaşanmasıA)
Putlara tapılmasıB)
Kadınlara hiç değer verilmemesiC)
Genelde güçlü olanların zayıf ve kimsesizleri
ezmesi

D)

Hep haktan ve doğruluktan yana olan Hz.
Muhammed’e (s.a.v.) “Muhammed’ül Emin”
adını verenler aşağıdakilerden hangisidir?

13.

YemenlilerA)
MekkelilerB)
ŞamlılarC)
MedinelilerD)

Zerdüştlerin devrinde en iyi kadın olarak
görülen aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Kocasını efendisi olarak gören kadınA)
Kocasına hizmet eden kadınB)
Kendini kocasının naaşı üzerinde yakan
kadın

C)

Merasim ve ayinlerden uzak duran kadınD)

Hendek Savaşı hangi yıl yapılmıştır?15.

624A)
625B)
626C)
627D)

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

16.

Ümmü EymenA)
ŞeymaB)
ÂmineC)
HalimeD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) yaşadığı toplumda bulunan güzel
hasletlerden biri değildir?

17.

CömertlikA)
Kadına hürmetB)
Ahde vefaC)
MisafirperverlikD)

Hz. Muhammed (s.a.v.), sütannesinin
yanından ayrılıp Mekke’ye, ailesinin yanına
hangi yılda dönmüştür?

18.

572A)
573B)
574C)
575D)

Mekke’de haksızlıkları önlemek için kurulan
sivil toplum örgütü aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Koruma TopluluğuA)
Faziletliler TopluluğuB)
Erdemliler TopluluğuC)
Haklar TopluluğuD)

Kâbe’yi eski temelleri üzerine inşa ettikten
sonra ellerini açarak Allah’a “Rabbimiz!
Soyumuzdan onlara senin mesajlarını
iletecek, vahyi ve hikmet öğretecek, onları
arındırıp temizleyecek bir elçi çıkar.” diye
dua eden kimdir?

20.

Hz. İsaA)
Hz. İbrahimB)
Hz. Ebu BekirC)
Hz. AliD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 4 B
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi yalın
yapılıdır?

1.

Yağmurluğunun ceplerine son bir ümitle
baktı.

A)

Bütün gün demircinin çırağının gelmesini
bekledi.

B)

Bilemediği sözcükler için sözlüğe bakardı.C)
Babamın bahçemize diktiği ağaçlar
kocaman olmuştu.

D)

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal; 
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal. 
Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan; 
Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan; 
Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an; 
Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an! 
Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu; 
Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? 
Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna; 
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?
(Necip Fazıl)

Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Ulusal duygulara seslenilmektedir.A)
Kişileştirmeden yararlanılmıştır.B)
Toplumcu gerçekçi bir anlayışla yazılmıştır.C)
Yinelemelere yer verilmiştir. D)

Aşağıdakilerin hangisinde soru sözcüğü
eylemin durumunu buldurmaya yöneliktir?

3.

Konakta yediğiniz yemek nasıldı?A)
Dünkü iş yemeğiniz nasıl geçti?B)
Nasıl bir evde oturmak isterdin?C)
Nasıl bir insan oldun sen böyle?D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öbekleşmiş
bağlaç kullanılmıştır?

4.

Akşam hem ders yapacağız hem de sunuyu
hazırlayacağız.

A)

Aşıklarda bu destanlar övgüleri ve yergileri
dile getirir gibidir.

B)

Örneğin, Anadolu kahvelerinde duvara asılı
destanlar görülür.

C)

Haberleri eskimeyen bir duvar gazetesi gibi
orada dururlar.

D)

“Gördüğüm fotoğraflara göre, biraz şişman, biraz
yorgun, biraz hatları kalınlaşmış bir bedenle
karşılaşacağımı sanırken, kapıdan bir ışık
dalgası halinde giren toplu bir kuvvet ve hayat
kaynağı ile birden gözlerim kamaştı: Bebekleri en
garip ve esrarlı madenlerden yapılma bir çift
gözün mavi, sarı, yeşil ışıklarla aydınlattığı asabî
bir çehre. Yüzde, alında, ellerde bir sağlık ve
bahar rengi...”

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

5.

Açıklayıcı betimlemeA)
Ruhsal betimlemeB)
Doğa betimlemesiC)
Fiziksel betimleme D)

“Ambulans olmadığı için doktor, yaralıyı
başka bir hastaneye sevk edemedi.” Bu
cümlenin yüklemiyle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Birleşik yapılıdır.A)
Görülen geçmiş zamandırB)
Geçişsiz fiildir.C)
Yeterliliğin olumsuzudur.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük hem sıfat hem de zarf görevindedir?

7.

Saygılı insanlara karşı o da saygılı
davranırdı.

A)

Sıcak günlerde sıcak insanlarla birlikteydik.B)
Doğru bildiklerimiz acaba hep gerçekten
doğru mudur?

C)

Yalnız adam koskoca evde yalnızdı.D)

Aşağıdakilerden hangisi Divan
edebiyatındaki mizahi eserlerden biridir?

8.

Şeyh Galib- Hüs ü AşkA)
Nedim – Nedim DivanıB)
Fuzuli- Su KasidesiC)
Fütuhi- Pire ManzumesiD)
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B
Başka türlü bir şey benim istediğim 
Ne ağaca benzer ne de buluta 
Burası gibi değil gideceğim memleket 
Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava 
Nerde gördüklerim, nerde o beklediğim 
Rengi başka, tadı başka
(Can Yücel)

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?

9.

Sıfat-fiilA)
Birleşik zamanlı fiilB)
Edat C)
BağlaçD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad
kullanılmıştır?

10.

Pamuk, bizim evin en sevilen üyelerindendi.A)
Pamuk tarlalarında çalışmaktan okula
gidememişti.

B)

Güneş girmeyen eve doktor girer, derdi
babannem.

C)

Perşembe derse gelirken kitaplarını da
getirdi.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ah” ünlemi
cümleye özlem anlamı katmaktadır?

11.

Ah, bir bu eksikti şimdi!A)
Ah, sınavlara biraz daha çalışsaydım
geçerdim.

B)

Ah, kıymetini bilemediğim gençlik yıllarım!C)
Ah, şimdi Antalya’da tatilde olsaydım!D)

Aşağıdakilerden hangisi söyleşmeye bağlı
anlatımla oluşturulmuş metin türlerinden biri
değildir?

12.

ŞiirA)
MakaleB)
ÖyküC)
TiyatroD)

Yarım saat erkene kurulsun saatin.
Kedi gibi gerin, ohh ne güzel yine uyandım diye
sevin..
Pencereni aç, yağmur da olsa fırtına da olsa
Nefes al derin derin...
...........
Çık evinden neşeyle, karşına ilk çıkana gülümse,
Aydınlık bir gün dile.
(Can Yücel)

Yukarıdaki dizelerde yer alan sıfatlarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Adlaşmış sıfat vardır.A)
Belgisiz sıfat vardır.B)
Birden fazla sıfat bir adı nitelemektedir.C)
Sıra sayı sıfatı vardır.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam
belirsizliğini gidermek için cümlenin başına
bir kişi zamiri getirmek gerekir?

14.

Bu okula girdiğine çok seviniyorum.A)
Araba kullanmayı çok severim.B)
Bahçemizdeki bu çiçekleri annem dikmişti.C)
Kediler ve köpekler evin bahçesinde
kalıyordu. 

D)

“Sanki” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
cümleye sitem anlamı katmaktadır?

15.

Bütün işi sanki kendi yapmış gibi
geziniyordu.

A)

Sanki yarın arayacak gibi hissediyorum.B)
Sanki bizi davet ettin de biz gelmedik.C)
Üzerimden sanki büyük bir yük kalktı.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem
cümleye süreklilik anlamı katmaktadır?

16.

Yağmur nedeniyle bahçe duvarı yıkılacak
gibiydi.

A)

Eski eşini kapıda görünce korkudan
öleyazdı.

B)

Araba kullanmayı öğrenebilir miyim, derdim
hep.

C)

Oyuncakları ile oynarken odasında
uyuyakalmış.

D)

2017 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0103-B

73 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
 Dil “alıcıyı harekete geçirme işlevi”nde 

kullanılır.
 Uyulması gereken kurallar, eylemler ön 

plandadır.
 Trafik kuralları, kullanma kılavuzları bu tür 

anlatıma örnektir.
 Kimi zaman, özellikle emir kipi 3. kişisiyle 

kurularak dilek, umut, yalvarma anlamların da
kullanılır.

Yukarıda temel özellikleri belirtilen anlatım
türü aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Öğretici anlatımA)
Emredici anlatımB)
Lirik anlatımC)
Betimsel anlatımD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem istek
kipindedir?

18.

Siz gelene kadar ben evde kalayım.A)
Bu ay patronundan zam istemelisin artık.B)
Ne olurdu sen de beni biraz anlasaydın.C)
Bu konuyu yarın konuşabilir miyiz acaba?D)

Nasreddin Hoca'nın çok sevdiği eşeği bir gün
kaybolmuş. Hoca, eşeği aramak için, kırlara
doğru açılmış. Bir taraftan da bir türkü söylemeğe
başlamış. Böylece dolaşıp dururken bir
tanıdığına rastlar.
Tanıdığı:
-Hoca. böyle türkü çağıra çağıra nereye
gidiyorsun? diye sorar.
Hoca merhum da eşeğini kaybettiğini, onu
aramakta olduğunu söyler.
Ahbabı:
-Bu ne iştir Hoca efendi? Benim bildiğim, insan
eşeğini kaybetti mi, feryat eder, ağlar, dövünür.
Sen ise türkü söylüyorsun!
Hoca, ona önündeki tepeyi gösterir: 
-Bir ümidim şu dağın ardında kaldı. Eşeğimi
orada da bulamazsam, o zaman siz dinleyin
bendeki feryadı!

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

19.

Gelecekten söz eden anlatımA)
Söyleşmeye bağlı anlatımB)
Mizahi anlatımC)
Öğretici anlatımD)

Tartışmacı anlatım ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

20.

Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer
verilir.

A)

İhtimal bildirmeyen, kesin bilgiler kullanılır.B)
Eleştirici bir bakış açısıyla yazılır.C)
Düşünce ve duygular uzun uzun anlatılır.D)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 6 B
Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in şiir
sanatının özelliklerinden biri değildir?

1.

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

B)

Saf şiirin önemli temsilcileri içerisinde yer
alması

C)

Şiirlerinde daha çok Türklük bilincini
işlemesi

D)

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

2.

Mehmet Emin YurdakulA)
Yahya Kemal BeyatlıB)
Ahmet Hikmet MüftüoğluC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

Türk edebiyatında Maupassant tarzı hikâye
yazımının başarılı temsilcisi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Halide Edip AdıvarA)
Ömer SeyfettinB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Reşat Nuri GüntekinD)

Cenap Şahabettin'in Bulgaristan, Romanya,
Macaristan, Çekoslavakya, Almanya ve
Avusturya'ya yaptığı gezilerle ilgili
izlenimlerini, anılarını topladığı kitabı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Yolcu DefteriA)
Deniz AşırıB)
Avrupa MektuplarıC)
Anadolu NotlarıD)

Cenap Şehabettin’in etkisinde kaldığı iki akım
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

5.

Romantizm–SembolizmA)
Sembolizm–ParsizmB)
Realizm–RomantizmC)
Naturalizm–RealizmD)

"Çalıkuşu" adlı roman aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

6.

Mehmet RaufA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Halit Ziya UşaklıgilD)

“Dinle Neyden” adlı eser aşağıdaki şairlerden
hangisine  aittir?

7.

Faruk Nafiz ÇamlıbelA)
Yahya KemalB)
Ahmet HaşimC)
Tevfik FikretD)

"Elhan-ı Şita" adlı şiirinde heceleri müzik
düzeyinde kullanan şair aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Tevfik FikretA)
Hüseyin SuatB)
Cenap ŞehabettinC)
Ali CanipD)

İslam ülkelerinin birliği ve geliştirilmesini
hedefleyen görüş aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

İslamcılıkA)
OsmanlıcılıkB)
BatıcılıkC)
TürkçülükD)

“Kırmızı Fesler” ve “Ruh-ı Kemal” adlı eserler
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

10.

Süleyman Nazif A)
Ahmet Hikmet MüftüoğluB)
Hüseyin CahitC)
Ali Ekrem BolayırD)

Aşağıdakilerden hangisi sembolizm akımının
özelliklerinden biri değildir?

11.

"Sanat toplum içindir." anlayışının
savunulması

A)

Doğa değil, onun insan ruhunda bıraktığı
izlenimlerin anlatılması

B)

Sözcüklerdeki ahenk ve müziğin şiirle
birleşmesi

C)

İlk olarak Fransa'da başlamasıD)
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B
Türk edebiyatında nazmı nesre yaklaştırmada
başarılı olan isimlerden biri aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Tevfik FikretA)
Ziya GökalpB)
Cenap Şahabettin C)
Namık KemalD)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun kuşaklar
arasındaki çatışmayı gözler önüne serdiği,
Batılılaşmayı yanlış anlayarak bir ailenin
dağılmasına neden olan sorumsuz
davranışları yerdiği eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Sodom ve GomoreA)
Nur BabaB)
Kiralık KonakC)
YabanD)

"İstiklâl Marşı" şairi Mehmet Âkif Ersoy'un
eserlerini topladığı kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Aziz İstanbulA)
AkınB)
Göl SaatleriC)
SafahatD)

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

15.

Halit ZiyaA)
Tevfik FikretB)
ŞinasiC)
Ziya GökalpD)

Aşağıdakilerden hangisi Yeni edebiyatı
savunan gençlerin ortak özelliklerinden biri
değildir?

16.

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

B)

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

D)

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

17.

Türk YurduA)
Türk OcağıB)
Türk DerneğiC)
HalkevleriD)

“Rubâb-ı Şikeste” adlı şiir kitabının yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Cenap ŞehabettinA)
Tevfik FikretB)
Hüseyin CahitC)
Süleyman NazifD)

Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip
Adıvar'ın eserlerinden biri değildir?

19.

Ateşten GömlekA)
YabanB)
Türkün Ateşle İmtihanıC)
Kalp AğrısıD)

Batılılaşmanın Türk edebiyatında başladığı
dönem aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Fecr-i Ati EdebiyatıA)
Servet-i Fünûn EdebiyatıB)
Tanzimat EdebiyatıC)
Millî EdebiyatD)
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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.


