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COĞRAFYA 1 A
Türkiye'nin mutlak konumu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Ekvatora göre kuzey yarım kürededir.A)
Greenwich'e göre doğu yarım kürededir.B)
Ekvatora göre güney yarım kürededir.C)
36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu
meridyenleri arasında yer alır.

D)

Kalınlığı 13 km olan ve atmosferin en alt
tabakası olan atmosfer katmanı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

StratosferA)
MezosferB)
EkzosferC)
TroposferD)

Aşağıdakilerden hangisi sıcak iklim
çeşitlerinden biri değildir?

3.

MusonA)
SavanB)
ÇölC)
TundraD)

Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita
özelliği taşıyabilmesi için sahip olması
gereken özelliklerden biri değildir?

4.

Belirli bir küçültme oranının olmasıA)
Kuş bakışı görünüme sahip olmasıB)
Üç boyutlu olmasıC)
Düzleme aktarılmış olmasıD)

Dünya üzerinde toplam kaç adet paralel
dairesi olduğu kabul edilir?

5.

180A)
120B)
90C)
60D)

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde akdeniz
ikliminin tipik özellikleri görülür?

6.

İzmirA)
EskişehirB)
RizeC)
MalatyaD)

Harita bilimine ne ad verilir?7.

İzohipsA)
KlimatolojiB)
TopoğrafyaC)
KartografyaD)

Dağları aşarak alçalan hava kütlelerinin hız
ve sürtünmeye bağlı olarak ısınması ile
oluşan sıcak ve kuru rüzgâr aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Batı rüzgârlarıA)
Fön rüzgârlarıB)
Kutup rüzgârlarıC)
Meltem rüzgârlarıD)

Dünya'nın kutuplardan basık, ekvatordan
şişkin kendine has şeklini tanımlamak için
kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

SilindirA)
GeoitB)
TepsiC)
DaireD)

Dünya, kendi ekseni etrafından bir tam
dönüşü ne kadar sürede tamamlar?

10.

24 saatA)
1 AyB)
6 AyC)
1 YılD)

Hava kütlesinin dağ yamacı boyunca
yükselerek yoğunlaşmasıyla oluşan yağış
çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Cephe yağışlarıA)
Konveksiyonel yağışlarB)
SisC)
Yamaç yağışlarıD)

Dağ ya da tepelerin en yüksek noktasına ne
ad verilir?

12.

EkuidistansA)
BoyunB)
DorukC)
YamaçD)

Aşağıdakilerden hangisi haritanın
elemanlarından biri değildir?

13.

BaşlıkA)
Saat-tarihB)
Coğrafi koordinatlarC)
ÖlçekD)

Eş yükselti eğrisi olarak tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

İzohipsA)
FalezB)
PlatoC)
DeltaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın
ilkelerinden biri değildir?

15.

Karşılıklı ilgi ilkesiA)
Dağılış ilkesiB)
Özgünlük ilkesiC)
Nedensellik ilkesiD)

Haritalarda küçültme oranına ne ad verilir?16.

KoordinatA)
ÖlçekB)
ProjeksiyonC)
LejantD)

Aşağıdakilerden hangisi iklim
elemanlarından biri değildir?

17.

Paraleller A)
Nem ve yağışB)
Basınç ve rüzgârlar C)
SıcaklıkD)

Dünyaya ait iklim, nüfus, yer şekilleri gibi
mekânsal verileri elde etmek, depolamak,
kontrol etmek, işlemek, analiz etmek ve
görüntülemek için kullanılan sisteme ne ad
verilir?

18.

Veri İşleme SistemleriA)
Veri Depolama SistemleriB)
Matematiksel SistemlerC)
Coğrafi Bilgi SistemleriD)

İklim özelliklerini ve bölgelerini inceleyen
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

PedolojiA)
JeopolitikB)
Klimatoloji C)
EtnolojiD)

Coğrafya kelimesini ilk kez kullandığı kabul
edilen, coğrafyanın isim babası
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

WeberA)
EratosthenesB)
MarksC)
HabermasD)
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DİL VE ANLATIM 3 A
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olmaya en uygundur?

1.

Toplumun problemlerine değil bireyin toplum
içindeki sorunlarına yönelen yazar,
öykülerinde çoğunlukla kendisinden yola
çıkıp bireyler hakkında yazarak insan
gerçeğini anlamaya çalıştı.

A)

Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden
olan Sait Faik, Türk hikâyeciliğinin önde
gelen yazarlarından biridir. 

B)

Ölümünün ardından Burgaz Adası'ndaki evi
müzeye dönüştürülen yazar adına her sene
öykü ödülü de verilmektedir.

C)

Çünkü, insanların yaşama biçimlerini,
isteklerini, tasalarını, korkularını ve
sevinçlerini irdeleyerek, toplum
meselelerinden çok "insanı ele alan
sanatçılar" sınıfında yer aldı.

D)

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

Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma
vardır?

3.

Balzac romanlarında Fransız insanını
anlatır.

A)

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

D)

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

4.

KodA)
MesajB)
Geri bildirimC)
Kaynak D)

“Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türkiye’ye
Halep ve Şam’dan gelen kahve, kısa sürede
sosyal yaşamın bir parçası olmuş, ilk kahvehane
1554 yılında açılmıştır. Kahvehaneler giderek
çoğalmış, insanların uğrak noktası olmuş, kahve
önce ulema tarafından hoş karşılanmamış ve
yasaklanmış ancak sonra payitahtın tanınmış
uleması ve şeyhleri kahve müdavimlerini hoş
görerek yasağı kaldırmıştır.”

Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5.

Birinci ağızdan anlatım vardır.A)
Söz sanatlarına başvurulmamıştır.B)
Amacı okuru eğlendirmektir.C)
Bir olay örgüsü içinde anlatılmaktadır.D)

“Uykusuz yola çıkmak hiç de akıllıca değildi.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Tümleç eksikliğiA)
Tamlama yanlışlığıB)
Gereksiz sözcük kullanımıC)
Sözcüğün yanlış yerde bulunmasıD)

Tartışmacı anlatım ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Karmaşık ve anlaşılması güç cümleler
kullanılmaz.

A)

Yeteneğe, bilgi ve deneyime göre yöntem
belirlenir.

B)

Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda
kullanılır.

C)

Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer
verilir.

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi görsel malzemenin
kullanım amaçlarından biridir?

8.

Yanlış anlamalardan kaçınmakA)
Görsel üzerinde espri yapmakB)
Zamanı uzatmakC)
Soru sorulmasını azaltmakD)

“Esas itibarıyla sözlü anonim halk edebiyatı
ürünü olan masal, kahramanları arasında
olağanüstü şahıs veya yaratıkların bulunabildiği,
anlatılan olayların tamamen gerçek dışı olabildiği,
yer ve zaman ögesinin ise daima belirsiz olduğu
bir anlatı türüdür. Masalı, hikâye ve destan gibi
türlerden ayıran temel özellik gerçek dışı ögeler
içermesi ve anlatılanları gerçeğe benzetme
çabası içinde olmamasıdır. Masallarda olaylar
bilinmeyen bir geçmiş zamanda geçer. Türkçede,
bilinmeyen geçmiş zamana en uygun kip
öğrenilen geçmiş zaman olduğundan, tüm
masallar genellikle bu kiple anlatılır, görülen
geçmiş zaman kipi ise hiç kullanılmaz, fakat
bazen şimdiki zaman veya geniş zaman kipi
kullanılır.” 

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
türlerinden hangisine başvurulmuştur?

9.

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

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

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

BarışA)
MutlulukB)
ZamanC)
Yaşama sevinciD)

“Bir kişi olarak ilk ödevimiz, yalan olduğunu
anladığımız düşüncelerden benzerlerimizi yani
bütün kişileri kurtarmaya çalışmaktır. "Ben bunun
yalan olduğunu biliyorum, ben buna
inanmıyorum, ama kamunun bu bağlar altında
kalması, onun anlamaması daha iyi olur." diyen
kimse, öğrendiği anladığı doğrulara layık
olmayan kimsedir. İnandığı bir şey yoktur onun:
Bir şeyin ne doğru olduğunu düşünür, ne de
yalan olduğunu. Ancak kendisini düşünür, büyük
görmek için bir yol arar.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

11.

Tartışma A)
Açıklama B)
BetimlemeC)
Öyküleme D)

“Tarla, baştanbaşa insan ve tınazlarla örtülüydü.
Sık, yüksek boylu çavdar tarlasının biçilmiş
bölümlerinde orakçı kadının sırtı; demet
yaparken, parmakları arasında sallanan başaklar;
çocuğunun gölgedeki beşiğine eğilen kadın ve
peygamber çiçekleriyle örtülü tarlada toplanmış
ekin demetleri görünüyordu. Öte yanda, ceketsiz,
gömlekli köylüler, kızışmış kuru tarlada toz
kaldırarak, araba üstünde ayakta durarak
demetleri yerleştiriyorlardı.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

12.

Tartışma A)
Açıklama B)
BetimlemeC)
Öyküleme D)

Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı anlatımın
özelliklerinden biridir?

13.

Mizahi anlatımlarda dil bir olayı anlatmak
için kullanılır.

A)

İnandırma, aydınlatma ve kendi görüşünü
kabul ettirme amaç edinilir.

B)

Olandan çok olması istenilen anlatılır.C)
Amaç okuyucuyu düşündürmek ve
eğlendirmektir.

D)
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A
“Eve yaklaştıkça sevincim arttı. Bu sevinç
artması anneme söyleyeceğim sözlerden ileri
geliyordu. Bu sözler pek önemliydi. O zaman
çocuk akıllı olduğum halde kendimi dünyanın
akıllıları arasında görüyordum. Ne zannettiniz
ya? Ben öğrenimimi bitirdim. Sekiz sene okulun
içinde, çiçekli bahçesinde çalışarak, inleyerek
sıkıldım. Ah!... O bina benim çocukluk günlerimin
çalışmalarına, sevinçlerine dayandı.” 

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 

14.

Tartışma A)
Açıklama B)
BetimlemeC)
Öyküleme D)

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

Yukarıda özellikleri verilen dil işlevi
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Dil ötesi işlevA)
Göndergesel işlevB)
Şiirsel işleviC)
Heyecana bağlı işleviD)

Aşağıdakilerden hangisi okuma ya da
dinleme sırasında not alırken dikkat edilmesi
gerekenlerden biridir?

16.

Paragraftaki düşüncelerin olduğu gibi
aktarılması

A)

Anlamı bilinmeyen sözcüklerin üzerinde
durulmaması

B)

Aktarılan düşüncelerin sınıflandırılmasıC)
Anahtar sözcüklerin daha sonra belirlenmesiD)

1. Sağa dönüşünde yayaya yol verin.
2. Yaya geçitlerinde yavaşlayın.
3. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun.
4. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak

ilerleyin.

Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisi
ağır basmaktadır?

17.

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

“Yemekten sonra o işine, ben evime
döndüm.” cümlesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Yüklem eksikliğiA)
Gereksiz sözcük kullanımıB)
Tümleç eksikliğiC)
Çelişen sözcük kullanımıD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yanlış
yapılı sözcük kullanımından” kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?

19.

Şimdi reklam aramızı izleyelim hep birlikte.A)
Rahmetlik babam yeni evimize taşındığımızı
göremedi.

B)

Kar yağışı yer yer üç metreyi buluyordu.C)
Hepsi ellerime sarıldı, yüzlerimi öptü.D)

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

20.

Sözcüğün yanlış yerde kullanımıA)
Atasözünün yapısının bozuk olmasıB)
Deyimin yapısının bozuk olması C)
Gereksiz sözcük kullanımıD)
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DİL VE ANLATIM 7 A
Aşağıdakilerden hangisi müzikli oyun
türlerinden biri değildir?

1.

Absürd tiyatroA)
OperetB)
RevüC)
SkeçD)

Tiyatroyla ilgili aşağıdaki terimlerden
hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

2.

Perde: Oyunların gelişmesine göre oluşan
bölümler

A)

Aksesuar: Dekora yardımcı olan küçük
eşyalar

B)

Mimik: Oyuncunun sahnede canlandırdığı
kişilik

C)

Piyes: Tiyatro eserlerine verilen genel adD)

Klasik Türk şiirinde kullanılan nazım birimi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

DörtlükA)
BeyitB)
ÜçlükC)
BendD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre
masal gruplarından biri değildir?

4.

Hayvan masallarıA)
Asıl masallarB)
Zincirlemeli masallarC)
Düşündürücü masallarD)

"Fabl türünün gövdesini bir olay oluşturur ve
asıl önemli olan fablın anlatılış nedenidir."
şeklinde tanımlanan unsur aşağıdakilerden
hangisidir? 

5.

SerimA)
DüğümB)
DersC)
ÇözümD)

Çalıkuşu'nun yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Reşat Nuri GüntekinA)
Peyami SafaB)
Sait Faik AbasıyanıkC)
Kemal TahirD)

Aşağıdakilerden hangisi hikâyede hakim
anlatıcının bakış açısı özelliklerinden biri
değildir?

7.

Olayların içinde yer almamasıA)
Her şeyi bilen bir anlatıcının bakış açısına
sahip olması

B)

Zaman zaman kendi yorumlarını
ekleyebilmesi

C)

Birinci tekil şahıs ağzıyla konuşmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin
özelliklerinden biridir?

8.

Herkesçe aynı algılanacak bir anlama sahip
olması

A)

Estetik kaygı taşımasıB)
Kurallaştırılmış yargılara sahip olmasıC)
Öğretici bir içeriğinin olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi şiirin iç yapı
unsurlarından biridir?

9.

KafiyeA)
VezinB)
Şiirin öz derinliğiC)
Nazım şekliD)

Masallarda, kahramanların başından geçen
türlü türlü olayların anlatıldığı, okuyucu
merakının tahrik edildiği ve olayın bir
çözüme kavuşturulacağı noktaya getirildiği
bölüme ne ad verilir?

10.

DüğümA)
SerimB)
ÇözümC)
KesitD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0101-A

7 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Türk edebiyatında, Batılı anlamda ilk öykü
örnekleri aşağıdaki eserlerden hangisinde
yer almıştır?

11.

Kıssadan HisseA)
Küçük ŞeylerB)
Letaif-i RivayatC)
Solgun DemetD)

Birçok yönü ile operayı andıran fakat
sahnedeki bütün hareketleri ahenkli ve
zengin dans figürleri halinde gösteren baştan
sona besteli tiyatro çeşidine ne ad verilir?

12.

SkeçA)
RevüB)
OperetC)
BaleD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait
başlıca halk tiyatrosu türlerinden biri
değildir?

13.

Orta oyunuA)
MeddahB)
ManiC)
KaragözD)

Sözlü gelenekten derlendiği düşünülen ilk
Türkçe masal kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Billur Köşk MasallarıA)
BahtiyarnâmeB)
Kırk Vezir HikâyesiC)
Binbir Gece MasallarıD)

Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın
özelliklerinden biri değildir?

15.

Nazımla yazılmasıA)
Monolog ve tiradlara çokça yer verilmesiB)
Eserin üç birlik kuralına uygun olması C)
İlk örneklerinin eski Mısır edebiyatında
görülmesi

D)

Battal Gazi ve Köroğlu hikâyeleri hangi türün
örnekleridir?

16.

Köy hikâyelerininA)
Kahramanlık hikâyelerininB)
Aşk hikâyelerininC)
Masalsı hikayelerinD)

Bir şiirin en güzel dizesine ne ad verilir?17.

Mısra-ı bercesteA)
BeyitB)
BentC)
Terci-i bendD)

Türk tiyatrosunda başarılı bir epik deneme
olarak kabul edilen Keşanlı Ali Destanı, kimin
eseridir?

18.

Namık KemalA)
Muhsin ErtuğrulB)
Haldun TanerC)
Halit ZiyaD)

Meddahlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Meddahın bütün marifeti nükte ve taklit
yeteneğiyle kendini dinletme gücünde
toplanmıştır.

A)

Meddah söze başlayacağı zaman
omuzunda bir mendil ve elinde bastonu ile
bir iskemleye oturur.

B)

Hareketten çok, ses taklidi, jest ve mimiklere
dayanır.

C)

Meddahlıkta sahne ve dekor çok önemlidir.D)

Atilla İlhan’ın “Leitmotiv” tekniği ile yazdığı
romanı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Ay FalcısıA)
Dersaadet’te Sabah EzanlarıB)
Beyaz KaleC)
CanbazD)
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FİZİK 1 A
Bir cisme dayanıklılığını veren özellikler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir? 

1.

Uzunluk / HacimA)
Hacim / Kesit alanıB)
Kesit alanı / HacimC)
Uzunluk / Kesit alanıD)

Bir cisimle yüzey arasındaki sürtünme
kuvvetinin 8 N olduğu bir durumda 4 kg
kütleli bir cisim 2,5 m/s2 ivme ile hareket
ediyorsa, cisim üzerine uygulanan yatay
kuvvet kaç N’dur?

2.

10A)
14B)
18C)
24D)

Sürtünme kuvveti aşağıdaki niceliklerden
hangisine bağlıdır?

3.

Ortam sıcaklığınaA)
Uygulanan kuvveteB)
Sürtünen yüzeylerin yüzey alanınaC)
Sürtünen yüzeylerin cinsineD)

Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir nicelik
değildir?

4.

BasınçA)
UzunlukB)
HacimC)
KuvvetD)

Bir su damlasının dağılmadan durmasını ve
akışkan olmasını sağlayan kuvvete ne ad
verilir?

5.

Yüzey gerilimiA)
YerçekimiB)
KılcallıkC)
KohezyonD)

Vektörel büyüklükler toplanırken aşağıdaki
özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

6.

Bitiş noktasıA)
YönB)
DoğrultuC)
ŞiddetD)

0,2 sürtünme katsayısına sahip bir yüzeyde
12N’luk yatay bir kuvvetle çekilen 4kg kütleli
bir cismin ivmesi kaç m/s2’dir? ( g=10 m/s2 )

7.

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

Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Cisimlerin hareketini zorlaştırır.A)
Sürtünme kuvveti, temel kuvvetlerden biridir.B)
Kinetik ve statik olarak ikiye ayrılır.C)
Sürtünme kuvvetinin yönü her zaman
harekete ters yöndedir.

D)

Sürtünme katsayısının 0,2 olduğu bir yüzeyde
durmakta olan 20kg kütleli bir kutuyu hareket
ettirmek için uygulanması gereken en az
kuvvet kaç N’dur? ( g=10 m/s2 )

9.

4A)
30B)
40C)
200D)

I. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. 
II. Kütle, değişmeyen madde miktarıdır.
III. Kutuplarda yerçekimi ivmesi daha büyüktür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

10.

Yalnız IIA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)
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A
Aşağıdaki temel büyüklüklerden hangisinin
birimi Kelvin’dir?

11.

KütleA)
Işık şiddetiB)
Elektrik akımıC)
SıcaklıkD)

İçi tamamen dolu bir kaba 20 gr kütleli bir
cisim bırakılıyor. Cisim bırakıldıktan sonra
kaptan 120 cm3 su taştığı ölçülüyor. Bu
cismin öz kütlesi kaç gr/cm3’tür?

12.

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

Aşağıdaki olayların hangisinde öz kütle
farklılığı önemli değildir?

13.

Ebru yapımıA)
Kalınlık hesaplamaB)
Kan ve idrar tahliliC)
Ayrandan tereyağı elde edilmesiD)

Yarıçapı 2 cm olan küresel demir bir bilyenin
kütlesi kaç gr’dır? (Demirin öz kütlesi: 7,8
gr/cm3) (=3)

14.

249,6A)
124,8 B)
62,4 C)
31,2D)

I. Vektörel büyüklükler sadece yön belirten
niceliklerdir. 

II. Hacim türetilmiş bir büyüklüktür.
III. Elektrik akımı temel büyüklüklerden birisidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

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

Aşağıdaki kuvvetlerden hangisi çiçek sapına
veya yaprağa yapışan yağmur damlaları ile
örneklendirilir?

16.

YerçekimiA)
SürtünmeB)
KohezyonC)
AdezyonD)

2 kg’lık bir cisme etki eden kuvvetler şekilde
verilmektedir. Eğer cisim hareket etmiyorsa,
cisim ile yüzey arasındaki sürtünme
kuvvetinin yönü ve büyüklüğü ne kadardır?

17.

4 N solaA)
4 N sağaB)
20 N solaC)
20 N sağaD)

Yarıçapı 30 cm olan bir kürenin dayanıklılığı
nedir?

18.

1/40A)
1/30B)
1/4C)
1/3 D)

Aşağıdakilerden hangisi vektörel
niceliklerden biridir?

19.

İvmeA)
KütleB)
Elektrik akımıC)
ZamanD)

Aşağıdakilerden hangisi vektörel
niceliklerden biridir?

20.

SüratA)
HacimB)
Yer değiştirmeC)
SıcaklıkD)
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KİMYA 1 A
Sistematik adı “sülfürik asit” olan bileşiğin
yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Kireç taşıA)
Yemek sodasıB)
Zaç yağıC)
Tuz ruhuD)

Sıcaklık, basınç, derişim gibi fiziksel
faktörlerin kimyasal tepkimelere etkilerini
inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Analitik kimyaA)
FizikokimyaB)
Anorganik kimyaC)
Organik kimyaD)

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar güvenlik
kurallarından biri değildir?

3.

Laboratuvardan çıkar çıkmaz ellerin
yıkanması

A)

Laboratuvara yiyecek, içecek getirilmemesiB)
Kimyasal maddelere çıplak elle
dokunulmaması

C)

Sıvıların pipetle aktarılırken ağızla çekilmesiD)

"Fosfor" elementinin sembolü
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

FA)
PB)
FeC)
PbD)

Eski çağlarda; değersiz madenleri altına
çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulma
uğraşlarına ne ad verilirdi?

5.

SimyaA)
KimyaB)
AlşimistC)
BiyokimyaD)

Elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar.A)
Tek tür atomdan oluşurlar.B)
Homojen değildirler.C)
Saf maddedirler.D)

I. Saf ve homojen maddelerdir.
II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamazlar.
III. Kendilerini oluşturan bileşenlerin özelliklerini

göstermezler.

Bileşikler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

7.

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

"Kütlenin Korunumu Kanunu"nu bulan bilim
insanı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Antoine LavoisierA)
Ebû Bekir er-RâzîB)
Cabir bin HayyanC)
Robert BoyleD)

Kana kırmızı rengini veren hemoglobinin
yapısında bulunan element aşağıdakilerden
hangisidir? 

9.

CıvaA)
DemirB)
PotasyumC)
MagnezyumD)

Metal, plastik veya porselenden yapılmış çay
kaşığına benzer laboratuvar gereci
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

SpatülA)
ErlenmayerB)
Saat camıC)
KrozeD)

Aşağıdakilerden hangisi yarı-metal
elementlerden biri değildir?

11.

SiA)
GeB)
AsC)
CD)

Ametaller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Tel ve levha hâline getirilebilir, dövülerek
işlenebilirler.

A)

Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz hâlinde
bulunabilirler.

B)

Katı hâlde olanlar mat görünümlüdür.C)
Genellikle doğada serbest hâlde iki veya
daha fazla atomdan oluşan moleküller
hâlinde bulunurlar.

D)
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A
Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan
atomlara ne ad verilir?

13.

İzoelektronikA)
İzobarB)
İzotopC)
İzotonD)

Gâz halindeki nötr atomdan elektron
kopararak pozitif yüklü iyon oluşturmak için
verilmesi gerekli enerjiye ne ad verilir?

14.

Elektron enerjisiA)
İyonlaşma enerjisiB)
ElektronegatiflikC)
Elektron ilgisiD)

Kütle numarası 19 olan bir elementin nötr
halinin elektron sayısı 9 ise bu elementin
nötron sayısı kaçtır?

15.

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

Dört elementin (F, Cl, Br, I) periyodik
sistemdeki yerleri ve atom numaraları
yukarıda verilmektedir. Bu elementlerden
hangisinin elektronegatifliği en yüksektir?

16.

IA)
BrB)
FC)
ClD)

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

17.

rB< rAl<rGaA)
rB= rAl= rGaB)
rAl< rGa<rBC)
rGa<rB<rAlD)

Evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce uzayda
çok küçük bir alana hapsedilmiş madde ve
enerjinin hızla genişlemesi ile oluşmuş
olduğunu kabul eden evrenin oluşumu ile
ilgili öne sürülen teori aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Dalton Atom TeorisiA)
Thomson Atom TeorisiB)
Kinetik Moleküler TeoriC)
Büyük Patlama TeorisiD)

Bohr Atom Modeli'ne göre; elektronların
bulunduğu, çekirdekten belirli uzaklıkta
bulunan ve belirli enerjiye sahip yörüngelere
ne ad verilir?

19.

EmisyonA)
SpektrumB)
KatmanC)
Temel hâlD)

Aşağıdaki elementlerden hangisi ametaldir?20.

4BeA)

11NaB)

12MgC)

17ClD)
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MATEMATİK 1 A
5 farklı önermenin birbirine göre kaç tane
doğruluk durumu vardır?

1.

5A)
10B)
25C)
32D)

 bileşik önermesinin en sade
hâli aşağıdakilerden hangisidir?

2.

0A)
1B)
p C)

D)

 bileşik önermesinin en sade hâli
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

0 A)
1 B)

C)

q D)

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

4.

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

Kendisi hariç alt kümelerinin sayısı 255 olan
bir kümenin eleman sayısı kaçtır?

5.

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

 kümesinin alt kümelerinin

kaç tanesinde c elemanı bulunmaz?

6.

8A)
16B)
32C)
64D)

İngilizce, Matematik ve Türkçe derslerinin en
az birinden geçen öğrencilerin bulunduğu 38
kişilik bir sınıfta 4 öğrenci üç dersten de
geçmiştir. İngilizce dersinden geçen 18,
Matematik dersinden geçen 20 ve Türkçe
dersinden geçen 25 öğrenci olduğuna göre,
yalnız iki dersten geçen öğrenci sayısı
kaçtır?

7.

17A)
19B)
21C)
23D)

 ve olduğuna

göre, aşağıdakilerden hangisi 
kümesinin bir elemanı değildir?

8.

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

 kümesinin

eleman sayısı kaçtır?

9.

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

(2x1,5) = (7,112y) olduğuna göre, x+y
kaçtır?

10.

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

Aşağıdaki gerçek sayılardan hangisi 2 ile 3
arasındadır?

11.

5/4 A)

B)

C)

11/3 D)

 denkleminin gerçek
sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

A)

B)

C)

D)
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A

 işleminin sonucu kaçtır? 
13.

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

 işleminin sonucu kaçtır?14.

A)
0   B)

C)

D)

 ve olduğuna göre,

 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

15.

A)

B)

C)

D)

 eşitsizliğini sağlayan x tam
sayılarının toplamı kaçtır?

16.

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

 eşitsizliğini sağlayan kaç tane

pozitif tamsayı vardır?

17.

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

denklem sisteminin çözüm

kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

18.

{(3,3)}A)
{(3,3)}B)
{(3,3)}C)
{(3,3)}D)

Ali parasının üçte biri ile kitap, kalan
parasının yarısı ile defter alınca geriye 20
TL'si kaldığına göre, Ali’nin harcama
yapmadan önceki parası kaç TL'dir?

19.

60A)
40B)
30C)
20D)

%20’si 40 olan sayının %30’u kaçtır?20.

80A)
60B)
50C)
45D)
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MATEMATİK 2 A
Rakamları farklı dört basamaklı 769K doğal
sayısı 4 ile tam bölündüğüne göre, K kaç
farklı değer alabilir?

1.

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

Mehmet kalemlerini üçerli, dörderli ve beşerli
gruplara ayırdığında, her defasında 2 kalem
artmaktadır.

Buna göre, Mehmet’in kalemlerinin sayısı en
az kaçtır?

2.

58A)
60B)
62C)
69D)

Kenar uzunlukları 24 m ve 21 m olan bir arsa,
kare şeklinde parsellere ayrılacaktır.

Buna göre, en az kaç tane eş parsel elde
edilir?

3.

3A)
45B)
56C)
64D)

Yukarıdaki  ABC üçgeninde; [AB]  [AC],
[AH]  [BC], |BH| = 3 cm ve  |HC| = 9 cm ise,
|AB| = x kaç cm'dir?

4.

A)

6B)

C)

12D)

Yukarıdaki şekilde 

 ve

 olduğuna göre, kaç
cm’dir? 

5.

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

Yukarıdaki üçgenlerde 

ve 
(ABC üçgeni ile DEF üçgeni eş üçgenler) ise

kaç cm’dir?

6.

15A)
17B)
18C)
19D)

Aşağıda kenar uzunlukları verilen
üçgenlerden hangisi bir dik üçgen belirtir?

7.

7 cm, 24 cm, 26 cmA)
8 cm, 15 cm, 19 cmB)
6 cm, 8 cm, 12 cmC)
10 cm, 24 cm, 26 cmD)
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A

Yukarıdaki ABC üçgeninde

8.

15A)
30B)
45C)
60D)

Yukarıdaki ABC üçgeninde [DE]//[AC], |BE|=8
cm, |EC|=x cm, |ED|=4 cm ve  |CA|=7 cm
olduğuna göre, x kaç cm'dir?

9.

5A)
6B)
8C)
9D)

Yukarıdaki ABC üçgeninde açıortay,

ve 

olduğuna göre,  kaç cm’dir?

10.

30/9A)
30/7B)
35/6C)
42/5D)

Yukarıdaki KLM üçgeninde 
 ise, bu

üçgenin kenar uzunlukları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

11.

|KL|=|LM|=|MK|A)
|KL|<|MK|<|LM|B)
|KL|>|LM|=|MK|C)
|KL|<|MK|=|LM|D)

Yukarıdaki şekile göre, a.b değeri kaçtır?

12.

6A)
8B)
12C)
14D)

Alanları oranı olan iki üçgenden alanı

büyük olanın çevresi 45 cm ise alanı küçük
olanın çevresi kaç cm’dir?

13.

25A)
30B)
40C)
45D)
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A

Yukarıdaki ABC üçgeninde 

ve ise, kaç
cm’dir?

14.

A)

B)

C)

D)

Kenar uzunlukları verilmiş olan yukarıdaki
üçgende olduğuna göre,

toplamı kaçtır?

15.

11A)
10B)
8C)
7D)

Dik kenar uzunlukları  olan ikizkenar
dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu kaç
cm’dir?

16.

4 A)

B)

6 C)

D)

Bir üçgenin kenar uzunlukları sırasıyla 10
cm, x cm ve 12 cm olduğuna göre x in
alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en
büyük tam sayı değerinin toplamı kaç cm’dir?

17.

24A)
25B)
26C)
27D)

Bir futbol takımının son 8 maçta attığı gol
sayısı sırasıyla 3, 7, 5, 6, 1, 3, 5, 2 olduğuna
göre bu dağılımın ortanca değeri kaçtır?

18.

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

Yaşları 20, 30, 25, x ve 22 olan beş kişilik bir
arkadaş grubunun yaş ortalaması 25 ise, x
kaçtır?

19.

25A)
26B)
27C)
28D)

Yukarıdaki çizgi grafiğinde, Begüm’ün bir hafta
boyunca günlük okuduğu sayfa sayıları
verilmiştir. 

Buna göre, Begüm günlük ortalama kaç sayfa
kitap okumuştur?

20.

40A)
50B)
60C)
70D)
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MATEMATİK 3 A
P(5,k) + P(k,0) = 21 ise k kaçtır?1.

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

 ifadesinin değeri kaçtır?2.

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

 ifadesinin açılımdaki sabit terim

kaçtır?

3.

27A)

3B)
6C)
9D)

Bir madeni para ile bir zar birlikte atıldığına
göre, madeni paranın yazı ve zarın üst
yüzüne gelen sayının 6 olma olasılığı kaçtır?

4.

A)

B)

C)

D)

10 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı
permütasyonlarının sayısı kaçtır?

5.

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

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

6.

3A)
9B)
12C)
24D)

 kümesinin 3 elemanlı alt

kümelerinin sayısı kaçtır?

7.

1A)
4B)
12C)
24D)

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)

 ise, değeri

kaçtır?

9.

10A)
2B)
5C)
10D)
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A
f bir çift fonksiyon ve  ise
f(5) kaçtır?

10.

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

 ve

 ise, 

kaçtır?

11.

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

A(0,4) noktasından geçen ve y=3x
doğrusuna dik olan doğrunun denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki ABCD paralelkenarında
 ve olduğuna

göre, kaçtır?

13.

20A)
30B)
60C)
70D)

 ve doğrularının
kesiştikleri noktanın koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

(0,4)A)
(1,3)B)
(2,5)C)
(4,2)D)

Dışbükey bir çokgenin iki iç açısının ölçüsü
150°, 125° ve diğer iç açılarının ölçüleri eşit
ve 155° olduğuna göre, bu çokgenin kenar
sayısı kaçtır?

15.

10A)
11B)
12C)
13D)

Yukarıdaki şekilde ABDC deltoid, |AD|=8 cm
ve |BC|=6 cm olduğuna göre, A(ABDC) kaç
cm2 dir?

16.

14A)
24B)
28C)
48D)
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A
Köşeleri A(0,0), B(3,0) ve C(3,3) olan üçgenin
çevre uzunluğu kaç birimdir?

17.

A)

B)

C)

9 D)

Düzgün bir dokuzgenin bir dış açısının
ölçüsü kaç derecedir?

18.

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

Yukarıdaki ABCD yamuğunda [AB]//[CD],
|AE|=|DE|, |BF|=|CF|, |EF|=8 cm ve |AB|=10 cm
olduğuna göre, |DC|=x kaç cm’dir?

19.

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

Köşeleri A(0,0), B(3,0) ve C(3,3) olan üçgenin
ağırlık merkezinin koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

(0, 3)A)
(3/2,3)B)
(3/2,1)C)
(2,1)D)
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MATEMATİK 4 A
4x  6.2x + 8 ifadesinin çarpanlara ayrılmış
hali aşağıdakilerden hangisidir?

1.

(2x  4)(2x  2)A)
(2x + 4)(2x + 2)B)
(2x + 4)(2x  2)C)
(2x  4)(2x + 2)D)

 işleminin sonucu

aşağıdakilerden hangisidir?

2.

96iA)
75iB)
iC)
6iD)

 fonksiyonunun en küçük

değeri kaçtır?

3.

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

 polinomunun 

polinomu ile bölümünden elde edilen kalan
kaçtır?

4.

5A)
4B)
7C)
8D)

 ise, ifadesinin değeri

kaçtır?

5.

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

 polinomunun sabit terimi

kaçtır?

6.

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

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

7.

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

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

8.

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

Köklerinden biri x1 = 4 ve diğeri x2 = 3 olan
ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

x2+x12=0A)
x2x12=0B)
x2x+12=0C)
x2+x+12=0D)
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A

Yukarıda grafiği verilen ikinci dereceden
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

10.

A)

B)

C)

D)

Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan bir
çemberde, merkez açısı 120° olan bir yay
parçasının uzunluğu kaç cm’dir?

11.

A)
B)

C)

D)

Yukarıdaki çemberde AD yayının ölçüsü ile
BC yayının ölçüleri eşit ve 100° dir.

 olduğuna göre, AB yayının
ölçüsü kaç derecedir?

12.

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

Bir ayrıtının uzunluğu 5 birim olan bir düzgün
dört yüzlünün yüzey alanı kaç birimkaredir?

13.

5 A)

B)
25 C)

D)

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

14.

2 A)
B)

5 C)

D)

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

15.

15A)
30B)
50C)
85D)
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A
Yüzey alanı 150 cm2 olan bir küpün hacmi
kaç cm3 tür?

16.

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

Yukarıdaki yarıçapı 3 birim olan dairenin
240° lik taralı bölgesinin alanı kaç br2 dir?

17.

A)

B)

C)

D)

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

 ve dir.

 ve olduğuna göre, x
değeri kaçtır?

18.

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

Yukarıdaki O merkezli çemberde [AC] çap ve
olduğuna göre, AB yayının

ölçüsü kaç derecedir?

19.

50A)
80B)
100C)
130D)

Yukarıdaki taban yarıçap uzunluğu 10 cm ve
yüksekliği 30 cm olan dik koninin hacmi kaç
cm3 tür?

20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisinde FAD bileşiğinin
indirgenmek için bağlaması gereken elektron
ve proton sayısı sırasıyla ve doğru olarak
verilmiştir? 

1.

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

Elektron taşıyıcısı olarak görev alan B
vitamini türevi bileşik aşağıdakilerden
hangisidir? 

2.

NADA)
FADB)
NADHC)
ATPD)

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde
kloroplastın bulunduğu yerlerden biri
değildir?

3.

Genç gövdeA)
YaprakB)
KökC)
Olgunlaşmamış meyveD)

Aşağıdakilerden hangisi görünür ışığın dalga
boyu aralığını ifade eder?

4.

1000-1200 nmA)
800-900 nmB)
400-700 nmC)
100-300 nmD)

Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunumun
özelliklerinden biridir?

5.

İnorganik moleküller kullanılır.A)
Su ve karbondioksit açığa çıkar.B)
Güneş enerjisi kimyasal bağ enerjisine
dönüşür.

C)

Sonunda ağırlık artışı olur.D)

Barajlarda biriken suyun sahip olduğu enerji
formu aşağıdakilerden hangisidir? 

6.

Potansiyel enerjiA)
Kimyasal enerjiB)
Kinetik enerjiC)
Isı enerjisiD)

Ökaryotik hücrelerde piruvatın asetil CoA’ya
dönüşümü hücrenin aşağıdaki kısımlarından
hangisinde gerçekleşir?

7.

Plazma zarıA)
SitoplazmaB)
MitokondriC)
RibozomD)

Yapım tepkimelerine ne ad verilir?8.

AnabolizmaA)
KatabolizmaB)
FosforilasyonC)
MetabolizmaD)

Aşağıdakilerden hangisi Krebs döngüsüyle
ortaya çıkan ürünlerden biri değildir?

9.

O2A)
ATP B)
NADHC)
FADH2D)

Fotosentezin ilk basamağı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Elektronların elektron taşıyıcıları arasında
aktarılması

A)

Elektronların klorofilden ilk elektron alıcısına
geçmesi

B)

Koenzimlerin elektron bağlamasıC)
Karotenoidlerdeki ışığın klorofile geçmesiD)
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A
Klorofil molekülünün en az soğurduğu dalga
boyundaki ışınlar aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

MorA)
KızılötesiB)
KırmızıC)
YeşilD)

Glikoliz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

12.

Glikoz molekülü ile sonlanır.A)
Sadece anaerobik ortamda gerçekleşir.B)
Piruvat molekülü ile başlar.C)
Katabolik tepkimeler serisidir.D)

Bitki yapraklarının yeşil görünmesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Kloroplastın yeşil ışığı soğurmasıA)
Granumların ışığı soğurmasıB)
Klorofilin yeşil ışığı yansıtmasıC)
Stromanın yeşil ışığı yansıtmasıD)

Bir fosfatın substrattan enzimatik olarak
doğrudan ADP’ye aktarılmasını ifade eden
terim aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Oksidatif fosforilasyonA)
FotofosforilasyonB)
Substrat düzeyinde fosforilasyonC)
FotosentezD)

Aşağıdakilerden hangisi ATP molekülünün
yapısında bulunmaz?

15.

AdeninA)
FosfatB)
RibozC)
TiminD)

Yağ asitleri Krebs döngüsüne girmeden önce
beta oksidasyon ile aşağıdakilerden
hangisine dönüşür?

16.

GliserolA)
GlikozB)
PiruvatC)
Asetil CoAD)

Aşağıdakilerden hangisi endergonik
reaksiyonlara örnek değildir?

17.

Sinirsel iletimA)
Oksijenli solunumB)
Aktif taşımaC)
Kas hareketiD)

Katabolik tepkimeler ile anabolik tepkimeler
arasında enerji bağlantısını sağlayan molekül
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

NH3A)
ATPB)
H2OC)
CO2D)

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını
etkileyen çevresel faktörlerden biridir?

19.

Işık şiddetiA)
Stomaların sayısıB)
Yaprak genişliğiC)
Enzim miktarıD)

Aşağıdakilerden hangisi enerjinin
ekosisteme girdiği şekli ifade eder?

20.

Güneş ışığıA)
Potansiyel enerjiB)
Kimyasal enerjiC)
Kinetik enerjiD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0101-A

25 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 6 A
"Ey benim namlı, şerefli, sadık emirlerim! İyi
bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve
maliki olduğumuz devlet, nice müşkil muharebe
ve mucahedeler sonunda, ecdadımız tarafından
kazanılmış ve sonunda bize nasip olmuştur."

Yukarıda bir parçası alıntılanan konuşmanın
türü aşağıdakilerden hangisidir?

1.

HitabetA)
TiradB)
NesirC)
NutukD)

Atatürk’ün hazırladığı "Söylev" ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Mecliste okunması 36 saat sürmüştür.A)
İsmet İnönü ile birlikte yazmışlardır. B)
1927’de iki cilt halinde basılmıştır.C)
Atatürk, Söylev’i "Gençliğe Sesleniş" ile
bitirir.

D)

Mahkemelerde savcı ve avukatların yargılama
sırasında savunmak ya da suçlamak amacıyla
söyledikleri söylev türü aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Siyasi söylevA)
İktisadi söylevB)
Hukuksal söylevC)
Akademik söylevD)

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin
hangisinde ünlü daralması vardır?

4.

Annem bu akşam geliyor.A)
Daha önce böyle bir olayla
karşılaşmamıştım.

B)

Sınav sorularının tamamını cevaplamış.C)
Akşam arkadaşlarla yemeğe gideceğiz.D)

Kelime anlamı buluşmak, görüşmek olan,
toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu
aydınlatmak için ünlü kişilerle, uzmanlarla
yapılan görüşmeleri sorulu-cevaplı olarak
aktaran yazılara ne ad verilir?

5.

NesirA)
MülakatB)
MakaleC)
AlıntıD)

Söylev konuşması yapan kişiye ne ad verilir?6.

EleştirmenA)
ZannatkarB)
ŞairC)
HatipD)

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere
eş anlamlı kelimeler denir.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

7.

hediye-armağanA)
kelime-sözcükB)
adalet-hukukC)
okul-mektepD)

Aşağıdaki röportaj yazarı ve eseri
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

8.

İbrahim Çallı - Çukurova Yana YanaA)
Fikret Otyam - Doğudan Gezi NotlarıB)
Yaşar Kemal - Bu Diyar Baştan BaşaC)
Mustafa Baydar - Edebiyatçılarımız Ne
Diyorlar

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem
işaretinin kullanımı doğrudur?

9.

Bugün gelenler şunlar! Masa, sandalye, halı!A)
Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!B)
At ölür, meydan kalır! Yiğit ölür, şanı kalır!C)
Sevgili Kardeşim!D)

"Onuncu Yıl Nutku" aşağıdaki edebî türlerden
hangisine örnektir?

10.

MülakataA)
MektubaB)
DenemeyeC)
HitabeteD)
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A
Belli bir alanda üne kavuşmuş kişilerin
özelliklerini belirten röportaj türü
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Bir yeri konu alan röportajlarA)
Kitabı konu alan röportajlarB)
İnsanı konu alan röportajlarC)
Eşyayı konu alan röportajlarD)

Söylevcinin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Dinleyenleri heyecanlandırarak bir fikri
aşılamak

A)

Ünlü birini tanıtmakB)
Bir sorunu değişik boyutları ile incelemekC)
Bilgi vermekD)

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki
tanınmış mülakat yazarlarından biri değildir?

13.

Ruşen Eşref ÜnaydınA)
Fakir BaykurtB)
Mustafa BaysalC)
Sermat Sami UysalD)

Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa
cümlenin anlamı değişir?

14.

Doktor hanım, başını kaldırıp yüzüne baktı.A)
Karanlık, dar sokaklar uzadıkça uzuyordu.B)
Küçük, çam ağacının arkasına saklanmıştı.C)
O gece, nöbet sırasının ona geldiğini
öğrendi.

D)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses
düşmesi vardır?

15.

minicikA)
fikirB)
kapıcıC)
karınD)

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi
yoktur?

16.

bağA)
yazB)
gülC)
geceD)

Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanım
amaçlarından biridir?

17.

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı
gösteren sayıları birbirinden ayırmak

A)

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak B)
Bilinmeyen ve şüpheyle karşılanan yer, tarih
gibi durumları belirtmek

C)

Özel isimlere gelen ekleri ayırmakD)

Belli bir üne kavuşmuş kişilerin özelliklerini
işleyen röportaj türü aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Eşyayı konu alan röportajlarA)
Bir yeri konu alan röportajlarB)
Toplumu konu alan röportajlarC)
İnsanı konu alan röportajlarD)

Genellikle parlamentolarda, diplomatik
toplantılarda ve mitinglerde gerçekleştirilen
söylev türü aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Edebi söylevA)
Sosyal söylevB)
Siyasi söylevC)
Akademik söylevD)

“Tanrı gibi Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağanı,
sözüm: Babam Türk Bilge Kağanı… Sir, Dokuz
Oğuz, İki Ediz çadırlı beyleri, milleti..”

Yukarıda bir parçası alıntılanan eser
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Göktürk YazıtlarıA)
İstiklal Kulesi YazıtlarıB)
Fatih Sultan Mehmet’in NutkuC)
Bugün de Diyorlar kiD)
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SEÇMELİ FELSEFE 2 A
Bergson’a göre evrensel olan açık ahlaka
aşağıdaki yollardan hangisiyle ulaşılır? 

1.

SezgiA)
AkılB)
DoğaC)
İçinde yaşadığımız toplumD)

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

2.

Cumhuriyet - Onur, Despotizm - Erdem,
Monarşi - Onur

A)

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

B)

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

C)

Cumhuriyet - Erdem, Monarşi - Onur,
Despotizm - Korku

D)

Liberalizmi savunan düşünürlere göre, ideal
düzenin var olması aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?

3.

İnsanlar arasında tam eşitliğin
gerçekleşmesine

A)

Toplumun hukuk kurallarından daha çok örf
ve geleneklere göre yönetilmesine

B)

Toplumda birey özgürlüklerinin tam olarak
yerine getirilmesine

C)

Üretim araçlarının toplumun ortak
mülkiyetinde olmasına

D)

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin
kavramlarından biridir?

4.

GüzelA)
KutsalB)
ErdemC)
MeşruiyetD)

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

5.

BenthamA)
BaconB)
CampanellaC)
MillD)

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

6.

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

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni
belirleyen ölçütlerden biri değildir?

7.

GüçA)
AdaletB)
ÖzgürlükC)
EşitlikD)

Anarşizm görüşünün kurucusu aşağıdaki
düşünürlerden hangisidir?

8.

KantA)
ProudhonB)
HegelC)
SartreD)

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

9.

Hacı Bektaş VeliA)
Yusuf Has HacipB)
MevlanaC)
Yunus EmreD)

Kant’ın ahlaki eylem ile ilgili görüşü
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Bir eylem, bir ödev duygusuyla yapılmış ise
ahlaki eylemdir.

A)

Neyin iyi, neyin kötü olduğu sezgiyle
kavranabilir.

B)

Bir eylemin iyi ya da kötü olduğuna, iyi
ideasına uygun olup olmadığına bakılarak
karar verilir.

C)

Ahlaki eylemin amacı mutluluktur.D)

Aşağıdakilerden hangisi din konusunda
felsefi bir yaklaşımdır?

11.

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

A)

Dini temellendirmek ve inançları
kuvvetlendirmek

B)

Olayları, dini kurallar çerçevesinde
yorumlamak

C)

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

Descartes’ın yukarıdaki ispatı aşağıdaki Tanrı
kanıtlamalarından hangisine girer?

12.

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

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin
temel kavramlarından biri değildir?

13.

VicdanA)
VahiyB)
PeygamberC)
KutsalD)

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

14.

Ahlaki kanıtA)
Ontolojik kanıtB)
Kozmolojik kanıtC)
Ereklilik kanıtıD)

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin
özelliklerinden biri değildir?

15.

Kendine ait özellikleri olan bir insan yaratısı
olması

A)

Doğayla uyumlu olmasıB)
İçerik ve biçimin birlikte bir anlam taşımasıC)
Özgün olmasıD)

Sanatçının eserlerini nasıl oluşturduğu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Kendi yeteneği ve hayal gücünü kullanarak
oluşturur.

A)

Madde ve biçime ilişkin her şeyle oynayarak
oluşturur.

B)

Estetik duygulardan arınarak sanat eserini
oluşturur.

C)

Nesneleri taklit ederek oluşturur.D)

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

17.

ErdemA)
FenomenB)
EtikC)
SanatD)

Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören
düşünce biçimine ne ad verilir?

18.

AteizmA)
DeizmB)
PanteizmC)
AgnostisizmD)

Sanat eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Her sanat eserinin estetik özneye
gereksinimi vardır.

A)

Her sanat eseri özgün bir insan yaratısıdır.B)
Sanat eserinin temel işlevi onu izleyende
estetik bir duygu oluşturmasıdır.

C)

Her sanat eseri evrenseldir.D)

Aşağıdakilerden hangisi estetik bir yargıdır?20.

Picasso 20. Yüzyılda yaşamış bir sanatçıdır.A)
Mozart’ın bütün besteleri çok güzeldir.B)
Bu tablonun değeri 1000 Türk Lirasıdır.C)
Su 100ºC'de  kaynar.D)
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SEÇMELİ MATEMATİK 3 A
Gerçek sayılarda tanımlı 
doğrusal fonksiyonunun değişim oranı (hızı)
kaçtır?

1.

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

2 - 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre ve
birbirinden bağımsız olarak 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?

2.

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

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

3.

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

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

4.

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

5 - 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre ve
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir araştırma şirketi tarafından uygulanan bir
anketin başlangıçtaki maliyeti 4800 TL olup
anketin uygulandığı birey başına maliyeti 9
TL’dir. Araştırma şirketinin uyguladığı bu
anketten elde edeceği kazanç ise anketin
uygulandığı birey başına 15 TL’dir. 

Yukarıdaki bilgilere göre, anketin uygulandığı
birey sayısı 2150 olduğunda, kaç TL kâr elde
edilir?

5.

7900A)
8100B)
8300C)
8500D)

Araştırma şirketinin 2700 TL kâr elde
edebilmesi için anketin uygulanması gereken
birey sayısı kaçtır?

6.

1200A)
1250B)
1300C)
1350D)

Buna göre, araştırma şirketinin zarar
etmemesi için anketi uygulaması gereken
birey sayısı en az kaçtır?

7.

800A)
850B)
900C)
950D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi üstel fonksiyon
değildir?

8.

A)

B)

C)

D)

 eşitliğini sağlayan x
değeri kaçtır?

9.

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

10. ve 11. soruları aşağıdaki tabloya göre
cevaplayınız.

Yukarıdaki tabloda, nüfus artışının üstel olduğu
bilinen bir şehrin 2015 – 2017 yılları arasındaki
nüfusuyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Bu bilgilere göre, bu şehrin 2015 yılından t yıl
sonraki nüfusunu veren bağıntı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

150000.(1,05)tA)
157500.(1,05)tB)
150000.(0,05)tC)
157500.(0,05)tD)

Yukarıdaki bilgilere göre, bu şehrin 2018
yılındaki nüfusu yaklaşık kaçtır?

11.

171825A)
173644B)
179312C)
183250D)

 işleminin sonucu kaçtır?
12.

A)

B)

C)

D)

işleminin sonucu
kaçtır?

13.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi artan bir
fonksiyondur?

14.

A)

B)

C)

D)
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A
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?

15.

A)

B)

C)

D)

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

16.

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

x, y ve z pozitif tamsayılar olmak üzere,
 eşitliğini sağlayan x, y ve z

değerlerinin toplamı kaçtır?

17.

9A)
8B)
6C)
5D)

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?

18.

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

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

19.

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

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

20.

–30A)
10B)
30C)
40D)
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SEÇMELİ SANAT TARİHİ 2 A
Türk sanatında “Nakkaş” hangi sanatla
uğraşan kişiye denmektedir?

1.

SeramikA)
HatB)
MinyatürC)
ÇiniD)

Pazırık halısı aşağıdaki uygarlıklardan
hangisine aittir?

2.

PersA)
GöktürkB)
UygurC)
HunD)

“Kubbet’üs Sahra” aşağıdaki uygarlıklardan
hangisine aittir?

3.

FatımiA)
EmeviB)
AbbasiC)
MemlükD)

Hun sanatına ait eserler ilk olarak nerelerde
bulunmuştur?

4.

ÇadırlarA)
KurganlarB)
MüzelerC)
Özel koleksiyonlarD)

Elhamra Sarayı aşağıdaki ülkelerden
hangisinde yer almaktadır?

5.

İtalyaA)
İranB)
İspanyaC)
SuriyeD)

Elhamra Sarayı aşağıdaki uygarlıklardan
hangisine aittir?

6.

MemlüklerA)
AbbasilerB)
Endülüs EmevileriC)
KarahanlılarD)

Mescid-i Aksa hangi şehirde yer almaktadır?7.

KudüsA)
MekkeB)
MedineC)
BağdatD)

Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın
“kalfalık eserim” diye tanımladığı yapıdır?

8.

İstanbul Şehzade CamisiA)
Edirne Selimiye CamisiB)
İstanbul Süleymaniye CamisiC)
İstanbul Şehzade Mehmet MedresesiD)

Karahanlılardan kalan en eski eser
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Talhatan Baba CamisiA)
Arap Ata TürbesiB)
Ribat-ı MelikC)
Hazer Degaron CamisiD)

İstanbul Nusretiye Camisi hangi üslupta inşa
edilmiştir?

10.

Neoklasik ÜslupA)
Türk Ampir ÜslubuB)
Seçmeci (Eklektik) ÜslupC)
Türk Barok ÜslubuD)
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A
Türk minyatür sanatının en eski örnekleri
hangi döneme aittir?

11.

UygurA)
GöktürkB)
Anadolu SelçukluC)
OsmanlıD)

Padişahların imzası niteliğinde olan hat
sanatı eserine ne isim verilir?

12.

TuğraA)
SülüsB)
Rik’aC)
CeliD)

Ahmedi tarafından resmedilen ve Osmanlı
padişahlarının resimli ilk tarihi olan eser
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

İskendernameA)
Cerrahiye-i İlhaniyeB)
SüleymannameC)
ŞehinşahnameD)

Çinilerle bezendiği için Avrupalılarca “Mavi
Cami” olarak adlandırılan Osmanlı camisi
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Edirne Selimiye CamisiA)
İstanbul Süleymaniye CamisiB)
Bursa Ulu CamisiC)
İstanbul Sultan Ahmet CamisiD)

Sır altı ve sır üstü tekniklerinin birlikte
kullanıldığı, sır altında mor, mavi, firuze ve
yeşil, sır üstünde ise beyaz, kahverengi,
siyah ve kırmızı renklerin tercih edildiği çini
tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Çini mozaik tekniğiA)
Kabartma tekniğiB)
Lüster tekniğiC)
Minai tekniğiD)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Ulusal
Mimarlık Akımı mimarlarındandır?

16.

Emin OnatA)
Vedat DolakayB)
Orhan ArdaC)
Mimar KemalettinD)

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi D Grubu
içerisinde yer almaz?

17.

Abidin DinoA)
Nuri İyemB)
Nurullah BerkC)
Cemal TolluD)

Çeşitli hayvan resimleriyle tanınmakla
birlikte özellikle at başları üzerine
yoğunlaşan Türk ressam aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Orhan PekerA)
Nuri İyemB)
Osman Hamdi BeyC)
Bedri Rahmi EyüboğluD)

İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı aşağıdaki
sanatçılardan hangisine aittir?

19.

Ali Hadi BaraA)
Kenan YontuçB)
Pietro CanonicaC)
Heinrich KrippelD)

Anıtkabir hangi mimari akım içerisinde yer
almaktadır?

20.

Seçmeci (eklektik) AkımA)
Neoklasik AkımB)
Birinci Ulusal Mimarlık AkımıC)
İkinci Ulusal Mimarlık AkımıD)
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SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi geleneklere
örnektir?

1.

Tespih çekilmeA)
Kan davasıB)
İspanya'da boğa güreşi C)
Bayram kartı göndermeD)

İnsanların göçebelikten yerleşik toplumsal
düzene geçmesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Savaşların azalmasıA)
Nüfusun artmasıB)
Ticaretin gelişmesiC)
Toprağın işlenmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe
örnektir?

3.

Bir fabrikatörün yeni bir fabrika açmasıA)
Bir memurun başka kuruma memur olarak
atanması 

B)

Bir esnafın iflas ederek işçi olmasıC)
Bir köylünün şehre göç ederek işçi olarak
çalışması

D)

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış
statülerden biridir?

4.

Yaş A)
Cinsiyet B)
SoyC)
Babalık D)

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin
doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

5.

Kültürel birleşmeA)
GecekondulaşmaB)
Bölgeler arası dengesizlikC)
Çevre kirliliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi veri toplama
tekniklerinden biri değildir?

6.

Anket A)
BenzetimB)
Görüşme C)
MonografiD)

İmparatorlukların zayıflamasıyla ortaya çıkan
toplumsal düzen biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

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

Ulus devletlerin ortaya çıkmasında etkili olan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Yüzyıl savaşlarıA)
Coğrafi keşiflerB)
Rönesans hareketleriC)
1789 Fransız devrimiD)

Yağmacılar, fanatik spor taraftarları, linç
girişiminde bulunan topluluklar aşağıdaki
kalabalık türlerinden hangisine örnektir?

9.

Etkin A)
SıradanB)
İzleyici ve dinleyiciC)
Gösteri D)

Ulus devletlerin ortaya çıkmasında etkili olan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Varsayım-gözlem-deneyleme-genellemeA)
Genelleme-varsayım-gözlem-deneylemeB)
Deneyleme-genelleme-gözlem-varsayımC)
Gözlem-varsayım-deneyleme-genellemeD)

Araştırmacının standart araçlara başvurarak
bilgi toplamasını sağlayan teknik
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Deneyleme A)
Basit gözlem B)
Sistematik gözlemC)
Yordama D)
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A
I. Sanayi öncesi kentler
II. Sanayi kentleri
III. Metropol kentler

Yukarıdakilerden hangileri tarihsel gelişimi
açısından ele alınan kentlerdendir?

12.

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

Aşağıdakilerden hangisi bir insan
birlikteliğinin toplum olabilmesi için
gerçekleşmesi gereken koşullardan biri
değildir?

13.

Farklı kültürel değerleri paylaşmış olmasıA)
Bireylerin birlikte yaşama isteği taşımasıB)
Değişmeye rağmen süreklilik göstermesiC)
İhtiyaçları karşılayan işlevlerin yerine
getirilmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi kapalı tabakalşmaya
örnek olarak verilebilir?

14.

İşçi sendikalarıA)
KölelikB)
LoncaC)
Avrupda egemen olan meslekî zümreD)

Yolculuk yaparken ya da markette alışveriş
yaparken kurulan ilişki türü aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

PeriyodikA)
Anlık B)
Kısa süreliC)
Uzun süreli D)

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin
ilgilendiği konulardan biridir?

16.

İşsizlik A)
Duyum B)
Öğrenme C)
Bireyin davranışlarıD)

Sosyolojinin antropolojiden temel farkı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İnsanın kökenini incelemesiA)
Günümüz toplumlarını inceleme konusu
edinmesi

B)

İnsanın evrimini incelemesiC)
İlkel toplulukları konu edinmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi birincil grubun
özelliklerinden biri değildir?

18.

Üyeler arası ilişkinin sürekli olmasıA)
Yazılı normlara dayanmasıB)
Üye sayısının az olmasıC)
Bizlik bilincinin hâkim olmasıD)

İnsanların üretmeden, doğadan topladığı
ürünleri tüketerek varlığını sürdürdükleri
dönem aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Toprağa yerleşmeA)
Merkez köy dönemiB)
Köy öncesi dönemC)
Köy dönemiD)

Toplumların düşünsel açıdan gelişimini
dikkate alarak sınıflandırma yapan ve bunları
da teolojik-metafizik ve pozitif olarak üç
aşamada inceleyen bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Auguste ComteA)
Karl PopperB)
Robert RedfieldC)
Karl MarxD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 8 A
“Şapkam Dolu Çiçekle” adlı kitabında “Ne
Fazıl Hüsnü Dağlarca başka türlü yazabilir,
ne de başkası Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi
yazabilir.” diyen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Cemal SüreyyaA)
İlhan BerkB)
Özdemir AsafC)
Hilmi YavuzD)

Yedi tepeye kurulmuş
Pul pul
Gümüş gümüş balıkları
Pul pul
Işıktan sudan örülmüş
Canım İstanbul

Yukarıdaki şiir aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

2.

Ahmet Kutsi TecerA)
Sezai KarakoçB)
Bedri Rahmi EyüboğluC)
Ahmet Hamdi TanpınarD)

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

3.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Ahmet HaşimB)
Nazım HikmetC)
Bedri Rahmi EyuboğluD)

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk sanatçı kuşağını
oluşturan edebî topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Millî EdebiyatA)
Fecr-i Ati EdebiyatıB)
Servet-i Fünûn EdebiyatıC)
İkinci Yeni EdebiyatıD)

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

5.

Sabahattin AliA)
Ömer SeyfettinB)
Memduh Şefket EsendalC)
Yusuf AtılganD)

“Büyüyen Giden Hüzüne Gazel” adlı şiir
aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

6.

Atilla İlhanA)
Cemal SüreyaB)
İlhan BerkC)
Turgut UyarD)

Bireyin öne çıktığı, ruh çözümlemelerine
dayalı bir roman geliştiren ve “Dokuzuncu
Hariciye Koğuşu” adlı romanı olan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

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

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

8.

Bütün şiirlerini hece ölçüsü ile yazmış
olması

A)

İç ahengi her şeyden üstün tutmasıB)
Klasik divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük
anlayışıyla ele alması

C)

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

D)

Aşağıdakilerden hangisi 1940’larda gelişen
yeni şiirin başlıca temsilcileri arasında yer
almaz?

9.

Behçet NecatigilA)
Ahmet OktayB)
Mehmet Âkif ErsoyC)
Asaf Halet çelebiD)

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

10.

Yakup Kadri KaraosmanoğluA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Kemal TahirC)
Halide Edip AdıvarD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" diye
anılan şairlerden biri değildir?

11.

Orhan Seyfi OrhonA)
Enis Behiç KoryürekB)
Faruk Nafiz ÇamlıbelC)
Cevdet KudretD)

Orhan Veli’nin ilk şiirlerinin yayımlandığı
dergi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

BedirA)
VarlıkB)
İbretC)
MuhbirD)

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

13.

Peyami SafaA)
Talip ApaydınB)
Necati CumalıC)
Fakir BaykurtD)

Aşağıdakilerden hangisi "İkinci Yeni" de öne
çıkan temalardan biri değildir?

14.

Boşluk duygusuA)
DoğaB)
BezginlikC)
ŞüpheD)

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

15.

Halit Fahri OzansoyA)
Turgut UyarB)
Faruk Nafiz ÇamlıbelC)
Yusuf Ziya OrtaçD)

Aşağıdakilerden hangisi, "Garip" şiirinin
temalarından biri değildir?

16.

AşkA)
Bireyin yalnızlığıB)
Çocukluğa dönüşC)
İnsan sevgisiD)

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

17.

Edip CanseverA)
Refik DurbaşB)
Arif Nihat  AsyalıC)
Ülkü TamerD)

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

18.

Orhan KemalA)
Tarık BuğraB)
Kemal TahirC)
Orhan PamukD)

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

19.

Refik Halit KarayA)
Sabahattin ÂliB)
Yusuf AtılganC)
Sait Faik AbasıyanıkD)

Bireysel duyguları yansıtan romanlarının yanı
sıra toplumsal konulara da yönelen,
“Handan” ve “Ateşten Gömlek” adlı
romanların sahibi olan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Halide Edip AdıvarC)
Peyami SafaD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 5 A
Nous faisons du ski quand -------. 

Choisissez l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

il neigeA)
il pleutB)
il y a du vent C)
il y a du soleilD)

«La fille que vous voyez est la plus belle fille de
l’école.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Gördüğünüz kız en güzel okula gider.A)
Gördüğümüz kız okulun en iyisidir.B)
Gördüğünüz kız okulun en güzel kızıdır.C)
Görüştüğüm kız benim için en güzelidir.D)

La ville ------- tu es née est peuplée.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

quiA)
dontB)
où C)
queD)

------- malade, j’ai décidé de rester à la maison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

TenantA)
EtantB)
SachantC)
AyantD)

Nicole et Henri sont mariés. C’est un -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

coupleA)
amiB)
personnageC)
amieD)

Pour réussir, il faut beaucoup -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

travailA)
travaillerB)
travaillentC)
travaillantD)

Ce sont des enfants -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

obéissantsA)
obéissentB)
obéirC)
obéitD)

------- est un sport.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

Le jeuA)
L’ennuiB)
Le pique-niqueC)
Le basketD)
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A
«Ağlayarak gittim.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Je suis partie en pleurant.A)
Je viens en pleurant.B)
Je pars en pleurant.C)
Je vais en pleurant.D)

«Cumartesi günü neler yapacaksınız?» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Que faites-vous Dimanche? A)
Qu’est-ce que vous allez faire Samedi? B)
Qu’est-ce que vous faites Dimanche? C)
Quelle est votre activité pour Samedi? D)

Ce roman raconte l’histoire d’une femme qui se
marie: c’est un roman -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

de biologieA)
policierB)
d’histoireC)
d’amourD)

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.

12.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

L’enfant ------- tu m’as parlé est ici. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

dontA)
oùB)
quiC)
queD)

C’est ton bagage ------- main.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

laA)
auB)
àC)
deD)

I. J’ai décidé d’organiser une fête. 
II. C’est une bonne école. 
III. Je vais inviter tous mes amis. 
IV. On va s’amuser. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

15.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

C’est un sac de -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

étrangerA)
dosB)
mainC)
voyageD)
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A
------- quelles conditions vous viendrez avez
nous?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

OùA)
EnB)
DansC)
QuiD)

Cette cravate ------- 25 euros.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

vendA)
dit B)
achèteC)
coûte D)

Nous ------- du ski la semaine prochaine.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

avons faitA)
feronsB)
apprendronsC)
allonsD)

courant  /  à l’école  /  les enfants  /  ne  /  en  / 
      I               II                   III            IV      V     

pas  /  vont
 VI        VII

Mettez dans le bon ordre.

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

20.

I, VII, III, IV, VI, II, VA)
II, V, VII, VI, III, I, IVB)
III, IV, VII, VI, II, V, IC)
V, I, VII, III, IV, VI, IID)
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SEÇMELİ ALMANCA 7 A
Der Löwe ist stark, aber ------- ist schwach.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

der BärA)
die GiraffeB)
der TigerC)
die AmeiseD)

Spanisch wird in Spanien gesprochen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Wer kommt aus Spanien?A)
Wann fährst du nach Spanien?B)
Wo wird Spanisch gesprochen?C)
Willst du Spanisch lernen?D)

A: Woher kommt er?
B: -------
A: Ach so, ich dachte, er wäre aus der Türkei!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

3.

Meine Schwester studiert auch in
Deutschland!

A)

Man sagt, er wäre aus Deutschland.B)
Ach ja, wir fahren jedes Jahr in die Türkei!C)
Sie arbeiten in Portugal.D)

A: Welches Handzeichen benutzt du?
B: -------
A: Ach so, das bedeutet wohl "Tschüß" sagen?
B: Ja, genau!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

4.

Ich zeige den Zeigefinger nach oben!A)
Ich benutze viele Gesten!B)
Ich winke mit der Hand!C)
Ich denke sehr oft!D)

------ den Finger auf dem Mund zu bringen
benutze ich oft.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

Die HandA)
Die GesteB)
Der MannC)
Das BildD)

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

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

möchte / schonA)
hat / frageB)
spielt / hörenC)
kann / übeD)
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A
Die Gruppe “Zakkum” macht ------- Jahren -------
Musik!

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

seit / gemeinsamA)
bis / alleineB)
nur / mitC)
auch / sondernD)

Wie lautet das Wort “Die Konzerte” in der
Singularform?

“Die Konzerte” sözcüğünün tekil hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Den KonzertA)
Das KonzertB)
Die KonzertC)
Der KonzertD)

--------, intressiere ich mich für eine Querflöte!

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

Wenn wir Pizza essenA)
Wenn sie Sport machtB)
Wenn du Haustiere hastC)
Wenn ich in ein Musikgeschäft geheD)

Ich mag die Musik ------- Beethoven.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

zuA)
aufB)
vonC)
fürD)

Bist du krank geworden?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

11.

Nein, ich wollte auch an der Versammlung
teilnehmen.

A)

Ja, ich finde Familienfeste wichtig, weil wir
in Kontakt bleiben.

B)

Nein er hat gesagt, dass er am
Wochenende kommen will.

C)

Ja, ich bin krank geworden und meine
Mutter hat mich zum Arzt gebracht. 

D)

Wenn man Philosophen befragt, was Glück ist,
erhält man ------- Antworten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

verschiedeneA)
lächelnB)
zusammenC)
verdoppeltD)

A: Welche religiösen Feste werden in der Türkei 
gefeiert?

B: -------
A: Ach ja, nach dem Fastenmonat wird es also 

gefeiert!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

13.

Wenn die Ferien anfangen wird gefeiert!A)
Wenn ich mir ein neues Buch kaufe!B)
Zum Beispiel das Zuckerfest!C)
Die Geburt zum Beispiel!D)
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A
-------, wenn sie ihre Kinder gut erziehen wollen.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

Das sieht man auf dem FotoA)
Die Eltern müssen ein Vorbild seinB)
In unserer Familie sind alle Mädchen
gehorsam

C)

Jede Eigenschaft kommt von der MutterD)

Ja, das wird in der Türkei gefeiert! 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Welche Familienfeste gibt es in der Türkei?A)
Wo feiert ihr eure Familienfeste?B)
Habt ihr schon die Geburt von deiner
Schwester gefeiert?

C)

Feiert ihr in der Türkei, wenn jemand ein
Jubiläum macht?

D)

------- ist für die ganze Familie wichtig.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

Viel frisches Gemüse und ObstA)
Das ist ein Rezept für dichB)
Unsere Wohnung liegt zentralC)
Wir haben keine Tomaten mehr zu HauseD)

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

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

Ich bleibe fitA)
Er hat immer HungerB)
Ich bin dickC)
Du musst auf deine Figur achtenD)

------- ist für vier Personen.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

18.

Der Körper A)
Das RezeptB)
Das EssenC)
Der SalatD)

Salata için limona ihtiyacım var.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Wir müssen Zitrone kaufen.A)
Ich brauche Zitrone für den Salat.B)
Ich esse gerne Salat mit Zitrone.C)
Die Sose habe ich für dich vorbereitet.D)

Was bedeutet das Wort “der Patient” auf
Türkisch?

“der Patient” sözcüğünün Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

DoktorA)
MüşteriB)
EczacıC)
HastaD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 7 A
La mère : Voilà mes livres? ------- veux-tu?
Alain : Celui de Balzac.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

Laquelle A)
LesquelsB)
LesquellesC)
LequelD)

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.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

2.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

C’est lui qui ------- bien.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

danserA)
dansesB)
danseC)
dansentD)

L’entreprise est ouverte ------- lundi -------
vendredi. 

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

de / enA)
du / auB)
entre / entreC)
de / etD)

I. Moi, j’aime tous les animaux.
II. Certains préfèrent seulement les chiens.
III. D’autres seulement les chats.
IV. Les vétérinaires soignent tous les animaux.

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

5.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«Elle voudrait avoir plus d’argent.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Daha çok paraya sahip olmak istiyor.A)
Çok para istedi.  B)
Daha çok paraya ihtiyacı var.C)
İstediği parayı vermeyecek.D)

------- vous avez faim, vous devez manger.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

ParA)
QueB)
EnC)
SiD)

-  -------?
-  A.T.I.L.L.A. Avec un T et deux L.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

Ça s’écrit commentA)
Combien de lettres il y aB)
Est-ce que c’est un nomC)
Où est sa carte d’identitéD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0101-A

45 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Chut! Il y a un bébé qui dort. Il faut parler -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

amoureusementA)
avec méchancetéB)
silencieusementC)
avec lenteurD)

Je n’ai pas réussi à parler à mes parents. Je
------- téléphonerai demain.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

lesA)
leursB)
leurC)
luiD)

J’ai grossi: j’ai ------- des kilos.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

mangéA)
faitB)
donnéC)
prisD)

C’est un camion -------, ------- et -------.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

grand / jaune / rapideA)
petit / bleue / lenteB)
jolie / blanche / petiteC)
lent / rose / noireD)

«Hier, j’ai regardé un match de foot à la
télévision.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Dün televizyonda futbol maçı izledim.A)
Maça gitmeyelim, televizyondan izleyelim.B)
Dün maç gidemedim, televizyon izledim.C)
Yarın, televizyonda maçı izleyeceğim.D)

- J’ai gagné au loto!
- Je suis heureuse pour toi. C’est -------!

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

superA)
une catastropheB)
catastrophiqueC)
mauvaisD)

Tu paies ------- chèque ou ------- espèces.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

par / desA)
par / en B)
en / enC)
en / desD)

Marie et moi ------- à une soirée.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

est invitéA)
sommes invitésB)
avons invitéC)
sont invitésD)
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A
«Cesaretini kaybetti.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Il a perdu sa déception.A)
Il a tout perdu.B)
Il a perdu son espoir.C)
Il a perdu courage.D)

-  Jean parle-t-il à Marie? 
-  Oui, -------. 

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

elle leur parleA)
il lui parle B)
il leur parleC)
elle lui parleD)

La semaine prochaine nous ------- un nouveau
film.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

verrontA)
verrezB)
verronsC)
verrasD)

Il faisait trop froid ------- je suis tombée malade.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

maisA)
doncB)
queC)
quiD)
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TARİH 2 A
VI. yüzyılın ortalarında Baykal Gölü’nün
doğusundan Karadeniz’in kuzeyine kadar
uzanan sahada Kök Türk Devleti’ne bağlı
olarak yaşayan dağınık Türk boylarına ne ad
verilir?

1.

EksarhlıkA)
LejyonB)
TölesC)
BiatçıD)

İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarların
giydikleri, kendi ad ve lakaplarının yazılı
olduğu süslemeli özel giysilere ne ad verilir?

2.

TırazA)
TevkîB)
ÇetrC)
GâşiyeD)

Eski Türk devletlerinde, devlete ne ad verilir?3.

OguşA)
UrugB)
OkC)
İlD)

Bizans ile Müslümanlar arasında yapılan ilk
savaş aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Uhud SavaşıA)
Mute SavaşıB)
Hendek SavaşıC)
Bedir SavaşıD)

Müslümanların, Şam ticaret yolunun
güvenliğini sağlayarak, Yahudilerden ilk defa
haraç vergisi aldıkları sefer aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Hayber SeferiA)
Tebük SeferiB)
Huneyn SeferiC)
Ta’if SeferiD)

682 yılında bağımsızlık mücadelesini
kazanarak II. Kök Türk Devleti’ni kuran kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

İlteriş KağanA)
Bilge KağanB)
Kutluk KağanC)
Kapgan KağanD)

Malazgirt Savaşı kaç yılında yapılmıştır?7.

1040A)
1056B)
1071C)
1090D)

Türk devlet teşkilatında Kurultay ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Devlet yönetiminin temelini oluşturan en
yüksek kurumdu.

A)

Genellikle yılda üç kez toplanırdı.B)
Kağan olmadığı zamanlarda Kurultaya
aygucı başkanlık ederdi.

C)

Boy beyleri kurultay toplantılarına
katılmazdı.

D)

Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap
haline getirilmiştir?

9.

Hz. AliA)
Hz. ÖmerB)
Hz. OsmanC)
Hz. Ebu BekirD)

İslamiyet’in doğduğu dönemde Arabistan’da
görülen yerleşik yaşam tarzına ne ad verilir?

10.

HadarilikA)
BedevilikB)
MuhacirC)
EnsarD)

Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

KarahanlılarA)
GaznelilerB)
HarezmşahlarC)
FatımilerD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu
Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan
devletlerden biri değildir?

12.

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

Büyük Selçuklu Devleti’nde askeri işlerle
ilgilenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Divan-ı MezalimA)
Divan-ı ArzB)
Divan-ı İstifaC)
Divan-ı İnşaD)

Hunlardan itibaren devlet yönetiminin doğu
ve batı olarak ikiye bölünmesiyle ülkenin batı
kanadını yöneten kişiye verilen unvan
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

ErkA)
KağanB)
KotuzC)
YabguD)

Aristo’nun en büyük yorumcusu olarak kabul
edilen İslam bilgini aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

BiruniA)
İbn-i RüşdB)
GazaliC)
İbn-i SinaD)

Türk tarihinin ilk sözlüğü kabul edilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Divân-ı HikmetA)
Kutadgu BiligB)
Divânü Lûgati’t TürkC)
SeyahatnameD)

Aşağıdakilerden hangisi aklî ilimlerden biri
değildir?

17.

TefsirA)
TıpB)
MatematikC)
AstronomiD)

Türk tarihinin ilk edebi eseri olan Divân-ı
Hikmet’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Kaşgarlı MahmutA)
Hoca Ahmet YeseviB)
Yunus EmreC)
Yusuf Has HacipD)

Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Yusuf Kadir HanA)
Buğra HanB)
Arslan HanC)
Gazneli MahmutD)

İslam tarihinde ilk düzenli ordu ve ordugâh
şehirleri hangi halife döneminde
kurulmuştur?

20.

Hz. Ebu BekirA)
Hz. OsmanB)
Hz. ÖmerC)
Hz. AliD)
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TARİH 3 A
Katolik Kilisesi’ndeki bozulmalara tepki
olarak 16. yüzyılda Almanya’da başlayan,
daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de
yayılan dini alandaki yenilik hareketlerine ne
ad verilir?

1.

GlastnostA)
RönesansB)
ReformC)
FrondeD)

Kapıkulu Ocağı’nı kurarak Osmanlı
ordusunun güçlenmesine katkıda bulunan
padişah aşağıdakilerden hangisidir?

2.

I. MuratA)
I. MehmetB)
Orhan BeyC)
Yıldırım BayezitD)

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan ilk
resmi antlaşama aşağıdakilerden hangisidir?

3.

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

Osmanlı Devleti’nde çeşitli savaş araç ve
gereçlerinin tedariki, yapımı ve tamirini
yapmak üzere eğitim veren ocak
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Cebeci OcağıA)
Humbaracı OcağıB)
Topçu OcağıC)
Acemi OcağıD)

Tımarlı sipahinin topladığı vergi gelirlerinin
bir kısmıyla devlet için yetiştirdiği atlı
askerlere ne ad verilir?

5.

HumbaracıA)
GaripB)
BostancıC)
CebelüD)

Alman İmparatoru II. Ferdinand’ın ülkelerinde
mezhep birliğini sağlamak amacıyla
Protestanlığı kaldırmak istemesi üzerine
yaşanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Güller SavaşıA)
Yüzyıl SavaşlarıB)
Seksen Yıl SavaşlarıC)
Otuz Yıl SavaşlarıD)

Osmanlı Devleti’nin ilk resmi vakanüvisi
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

BakiA)
FuzuliB)
BiruniC)
NaimaD)

İlk Osmanlı medresesi nerde kurulmuştur?8.

Yarhisar’daA)
Edirne’deB)
İznik’teC)
Yalova’daD)

Gelirleri padişah anneleri, kızları ve eşleri
için kullanılan topraklara ne ad verilir?

9.

PaşmaklıkA)
DirlikB)
YurtlukC)
MalikâneD)

Güzel yazı yazma sanatına ne ad verilir?10.

EbruA)
KakmaB)
TezhipC)
HatD)

Selçuklulara bağlı bir uç beyliği olan Osmanlı
Beyliği kaç yılında bağımsızlığını ilan
etmiştir?

11.

1287A)
1299B)
1308C)
1337D)
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A
İlk Osmanlı kanunnamesi hangi padişah
döneminde hazırlanmıştır?

12.

Kanuni Sultan SüleymanA)
Yavuz Sultan SelimB)
Fatih Sultan MehmetC)
II. BayezitD)

Osmanlılarda gelirleri hayır işleri ve sosyal
hizmetler için ayrılan topraklara ne ad
verilir?

13.

OcaklıkA)
VakıfB)
YurtlukC)
MukataaD)

Avrupa’da 17. yüzyılda akıl aracılığıyla doğru
bilgilere ulaşılabileceği ve bu bilgiler
kullanılarak toplumsal yaşamın
düzenlenebileceği düşüncesinin hâkim
olduğu döneme ne ad verilir?

14.

Akıl ÇağıA)
Modernleşme ÇağıB)
Bilgi ÇağıC)
Teknoloji ÇağıD)

Halk ile devlet arasındaki kopukluğu
gidermek amacıyla saray dışından biriyle
evlenen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

I. MuratA)
I. OsmanB)
II. OsmanC)
III. SelimD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ne
bağlı özel yönetimi olan eyaletlerden biri
değildir?

16.

TrablusgarpA)
EflakB)
ErdelC)
KırımD)

Osmanlı Devleti’nde örgün eğitimin ilk
basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Harem mektebiA)
Sıbyan mektebiB)
Enderun mektebiC)
Şehzadegan mektebiD)

Kâtip Çelebi’nin dünya coğrafyasını anlattığı
eseri aşağıdakilerden hangisidir?

18.

SeyahatnameA)
Kitab-ı BahriyeB)
CihannümaC)
Tâcü’t-tevârihD)

Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti
gayrimüslimlere ait olan topraklardan alınan
vergi aşağıdakilerden hangisidir?

19.

CizyeA)
HaraçB)
AvârızC)
ÖşürD)

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin
sonuçlarından biri değildir?

20.

Feodalite rejiminin eski önemini kaybetmesiA)
Akdeniz limanlarının önem kazanmasıB)
İpek ve Baharat yolarının eski önemini
kaybetmesi

C)

Ticaretle uğraşan burjuva sınıfının
güçlenmesi

D)
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TÜRK EDEBİYATI 6 A
Türk Edebiyatında nazmı nesre yaklaştırmada
başarıya ulaşan yazarlar aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

1.

Ahmet Haşim–Yahya KemalA)
Mehmet Âkif Ersoy–Tevfik FikretB)
Halit Ziya–Mehmet RaufC)
Ömer Seyfettin–Ali Canip YöntemD)

Aşağıdakilerden hangisi "saf şiir" anlayışının
özelliklerinden biri değildir?

2.

Söze önem verilmesiA)
Sosyal temalardan çok bireysel duyarlılığın
tercih edilmesi

B)

Ritm ve ahenge önem verilmesiC)
Nazmın nesre yaklaşmasıD)

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

3.

OsmanlıcılıkA)
İslamcılıkB)
BatıcılıkC)
TürkçülükD)

Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuat
Köprülü’ye ait değildir?

4.

Türkçülüğün EsaslarıA)
Türk Edebiyatında İlk MutasavvıflarB)
Türk Edebiyatı TarihiC)
Türk Saz ŞairleriD)

Maupassant tarzı hikâye ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Yazar, rastlantılardan kaçınır.A)
Genellikle beklenmedik bir sonla biter.B)
Olay, kişi, zaman, mekân gerçeklik duygusu
uyandırır.

C)

Türk edebiyatındaki başarılı uygulayıcısı
Sait Faik’tir.

D)

Sanat hayatına Fecr-î Âti topluluğunda başladı.
Topluluk dağıldıktan sonra Millî Edebiyat
Döneminde şiirlerini yazmaya devam etti.
Şiirlerinde kapalılığa yer verirken düz yazılarında
açıklığa önem verdi. Özellikle Fransız Sembolist
şairlerden etkilendi. Sonbahar, akşam, göller,
sararan yapraklar vb. konular üzerinde durdu.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Mehmet Emin YurdakulA)
Ziya GökalpB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Ahmet HaşimD)

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn
Dönemi'nin belli başlı sanatçılarından biri
değildir?

7.

Halit Ziya UşaklıgilA)
Ömer SeyfettinB)
Hüseyin Cahit YalçınC)
Ahmet Hikmet MüftüoğluD)

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

8.

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

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn
edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

9.

Toplumsal temalara değinilmesiA)
Şiirde sembolizm ve parnasizmin
kullanılması

B)

Nazım birimi olarak mısra kullanılmasıC)
Kulağa göre kafiye anlayışının
benimsenmesi

D)

Parnasizmin en önemli özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Üç birlik kuralına uyulmasıA)
Duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve
söyleyiş güzelliğine önem verilmesi

B)

Noktalama işaretlerinin atılmasıC)
Sanat için sanat anlayışına karşı çıkılmasıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat
Dönemi'nin genel özellikleri arasında yer
almaz?

11.

Hece ölçüsü kullanılmıştır.A)
Dilde sadelik esastır.B)
Divan edebiyatı nazım biçimleri tercih
edilmiştir.

C)

Konuşma dilinin şiire yerleşmesi gerekliliğini
vurgulamışlardır.

D)

Aşağıdaki yazar ve eseri eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

12.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Kiralık KonakA)
Halide Edip Adıvar-Sinekli BakkalB)
Cenap Şehabettin-Avrupa NotlarıC)
Halit Ziya Uşaklıgil-Ateşten GömlekD)

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

13.

Yakup Kadri KaraosmanoğluA)
Mehmet Âkif ErsoyB)
Mehmet Emin YurdakulC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’in
eserlerinden biri değildir?

14.

Malta MektuplarıA)
Türkçülüğün EsaslarıB)
Göl SaatleriC)
Altın IşıkD)

Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olan
"Eylül" aşağıdaki yazarlardan hangisine
aittir?

15.

Namık KemalA)
Ahmet Vefik PaşaB)
Mehmet RaufC)
Recaizade Mahmut EkremD)

Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan şair
ve yazarların 1896-1901 yılları arasında
oluşturduğu edebî topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Edebiyat-ı CedideA)
Tanzimat EdebiyatıB)
Fecr-i ÂtîC)
Türk OcağıD)

"Musavver Malumat" adlı dergide yayımlanan
şiiri ile Türk edebiyatında abes-muktebes
tartışmasının çıkmasına neden olan şair
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Tevfik FikretA)
Hasan ÂsafB)
Hüseyin SuatC)
Cenap ŞahabettinD)

Sembolistlerden etkilenip resim ve müziği
şiirinde birleştirmeye çalışan Servet-i Fünûn
şairi aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Süleyman NazifA)
Cenap ŞehabettinB)
Hüseyin SuatC)
Ali Ekrem BolayırD)

Aşağıdakilerden hangisi realist yazarlardan
biri değildir?

19.

Guy de MaupassantA)
Honore de BalzacB)
StendhalC)
Victor HugoD)

II. Abdülhamit’in 1878’te kurduğu baskı rejimi
sonucunda ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı
sanatçılarının “sanat için sanat” görüşünden
yola çıkarak öncülüğünü yapmış oldukları
edebiyat anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Millî EdebiyatA)
Tanzimat EdebiyatıB)
Servet-i Fünûn EdebiyatıC)
Cumhuriyet Dönemi EdebiyatıD)
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TÜRK EDEBİYATI 7 A
Türk edebiyatında anı türünün ilk örneğini
veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Babur ŞahA)
Ebülgazi BahadırhanB)
Aşık ÇelebiC)
Hoca DehhaniD)

“Benim Adım Kırmızı” adlı romanın yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Orhan PamukA)
Orhan KemalB)
Kemal TahirC)
Peyami SafaD)

İçe dönük bir kişiliğe sahip olan, şiirlerinde
büyük şehrin içinde kaybolmuş insanın kırık,
karanlık, karmaşık duygularını yansıtan şair
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Behçet NecatigilA)
Oktay RıfatB)
Melih CevdetC)
Atilla İlhanD)

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

4.

Nermi UygurA)
Buket UzunerB)
Yaşar KemalC)
Orhan PamukD)

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

5.

FıkraA)
GünceB)
DenemeC)
MakaleD)

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

6.

Nadir PaksoyA)
Fikret OtyamB)
Nedim GürselC)
Yaşar KemalD)

Devlet tarafından çıkarılan ilk resmi gazete
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Ceride-i HavadisA)
İrade-i MülkiyeB)
Takvim-i VekayiC)
Tercüman-ı AhvalD)

“Fransa Sefaretnamesi”nin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Kâtip ÇelebiA)
Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet EfendiB)
Enis Batur Turan OflazoğluC)
Haldun TanerD)

Ahmet Haşim’in denemeleri aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

9.

Gurubahâne-i Laklakan – Bize GöreA)
Evrak-ı Eyyam – Tiryaki SözleriB)
Sonbahar Türküsü – DoğaC)
Erguvan İstanbul – Dağ ŞarkısıD)

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

10.

Cevdet KudretA)
Yaşar Nabi NayırB)
Ziya Osman SabaC)
Muammer LütfiD)

"Akşam Musikîsi" adlı şiir aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

11.

Enis Behiç KoryürekA)
Yahya Kemal BeyatlıB)
Halit Fahri OzansoyC)
Yusuf Ziya OrtaçD)

"Boş Beşik", "Susuz Yaz", "Nalınlar" adlı
sahnelenmiş oyunların yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Adalet AgaoğluA)
Necati CumalıB)
Orhan KemalC)
Aziz NesinD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün
özelliklerinden biri değildir?

13.

Fıkra yazarının geniş bir genel kültüre sahip
olması gerekir.

A)

Fıkra yazarı siyasî, toplumsal, kültürel
gelişmeleri günü gününe izlemek
zorundadır.

B)

Son yıllarda köşe yazısı adını da almaya
başlamıştır.

C)

Bir düşünceyi ortaya koymak ya da
savunmak amacıyla yazılan yazılardır.

D)

Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız,
şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlatan
isimlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Melih Cevdet AndayA)
Rıfat IlgazB)
Ahmet ArifC)
Atilla İlhanD)

Aşağıdakilerden hangisi "deneme" türünün
özelliklerinden biri değildir?

15.

Düşünceyi kabul ettirme, kesin bir sonuca
gitme gibi bir amacının olmaması

A)

Kısa olmasıB)
Belirli bir planla yazılmasıC)
Samimi bir dil kullanılmasıD)

Aşağıdaki yazarlardan hangisi öykülerinde,
yaşamları denize bağlı insanların dünyasını
sergilemiştir?

16.

Cemal SüreyaA)
Halikarnas BalıkçısıB)
Kemal BilbaşarC)
Enver GökçeD)

Cumhuriyet Dönemi'nin en başarılı oyun
yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Orhan AsenaA)
Cevat Fehmi BaşkutB)
Müsahipzade CelâlC)
Refik ErduranD)

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

18.

Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet EfendiA)
Kâtip ÇelebiB)
Evliya ÇelebiC)
Nedim GürselD)

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

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Mehmet Emin YurdakulA)
Mehmet Âkif ErsoyB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

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

20.

Halit Ziya UşaklıgilA)
Ruşen Eşref ÜnaydınB)
Ahmet İhsan TokgözC)
Ahmet RasimD)
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TÜRK EDEBİYATI 8 A
"Fırtına Kuşu" adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

1.

Hamdullah Suphi TanrıöverA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Yaşar KemalC)
Latife TekinD)

Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet Dönemi
Osmanlı toplumunun ve gerçeklerinin konu
alındığı eserlerden biri değildir?

2.

Yeşil GeceA)
Sinekli BakkalB)
Küçük PaşaC)
Sodom ve GomoreD)

"Garip" hareketinin üç temsilcisi
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

3.

Mehmet Kemal-Enver Gökçe-Ömer Faruk
Toprak

A)

Oktay Rifat-Attila İlhan-Cemal SüreyyaB)
Arif Damar-Şükran Kurdakul-Orhan Veli
Kanık

C)

Orhan Veli Kanık- Oktay Rifat-Melih Cevdet
Anday

D)

Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde
zamanın Batı'da moda olan fütürist, kübik ve
gerçek üstücü şiir akımlarını denemiştir?

4.

Ahmet Muhip DıranasA)
Bedri Rahmi EyuboğluB)
Ercüment Behzat LavC)
Attila İlhanD)

Aşağıdakilerden hangisi "İkinci Yeni" şiirinin
özelliklerinden biri değildir?

5.

Romantizm akımının etkisinde olmasıA)
Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemeden
uzaklaşması

B)

Daha çok betimleyici metinlerden oluşmasıC)
Bireyci bir şiir anlayışının hâkim olmasıD)

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

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Cemal SüreyaA)
Can YücelB)
Edip CanseverC)
Turgut UyarD)

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların
anlatıldığı kısa eserlere ne ad verilir?

7.

MasalA)
ŞiirB)
DenemeC)
HikâyeD)

“Kocaoğlan” adlı tiyatro eseri kime aittir?8.

Orhan AsenaA)
Haldun TanerB)
Turan OflazoğluC)
Ferhan ŞensoyD)

Türk edebiyatında postmodern romanın
yolunu açan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Oğuz AtayA)
Sait Faik AbasıyanıkB)
Memduh Şevket EsendalC)
Ömer SeyfettinD)

Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Atılgan'ın
romanlarından biridir?

10.

Aylak AdamA)
MurtazaB)
Bay VirgülC)
Çıkrıklar DuruncaD)
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A
Anadolucu edebiyatın en tanınmış şairi
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Kemalettin KamuA)
Faruk Nafiz ÇamlıbelB)
Şükufe NihalC)
Ahmet Muhip DıranasD)

Aşağıdakilerden hangisi hikâyeyi oluşturan
temel unsurlardan biri değildir?

12.

OlayA)
HeyecanB)
YerC)
ZamanD)

Bir şiirde bazı sözcüklerin diğerlerine göre
daha baskın okunmasına ne ad verilir?

13.

ÖlçüA)
DizeB)
VurguC)
TonlamaD)

Toplumcu Gerçekçi Türk edebiyatının ilk
başarılı örneği aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Küçük AğaA)
Gurbet HikayeleriB)
Devlet AnaC)
Kuyucaklı YusufD)

Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu
psikolojik romanı aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Matmazel Noralya’nın KoltuğuA)
Fatih-HarbiyeB)
Sözde KızlarC)
Dokuzuncu Hariciye KoğuşuD)

Aşağıdakilerden hangisi "Birinci Yeni
Akımı"nın yaygınlaşmasını sağlayan
şairlerden biri değildir?

16.

Bedri Rahmi EyüboğluA)
Ziya GökalpB)
Melih Cevdet AndayC)
Oktay RifatD)

Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin
özelliklerinden biri değildir?

17.

Genellikle hece ölçüsüyle yazılmasıA)
Genellikle yarım uyak kullanılmasıB)
Aşk, doğa, özlem, yiğitlik, din, günlük
bireysel ve toplumsal yaşantıların en çok
işlenen temalar olması

C)

Anonim olmasıD)

Toplum hayatını anlatmak, mahalli bir
edebiyat yapmak sanatının en önemli özelliği
olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Arif Nihat AsyaA)
Mehmet Âkif ErsoyB)
Attila İlhanC)
Ercüment Behzat LavD)

"Kitabe-i Seng-i Mezar" adlı şiir aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

19.

Ahmet Kutsi TecerA)
Orhan Veli KanıkB)
Kemalettin KamuC)
Ahmet ArifD)

Orhan Pamuk’un Doğu edebiyatına özgü
motiflerin kullanıldığı; Şeyh Galip’in Hüsn ü
Aşk’ından Binbir Gece Masalları'na kadar
birçok geleneksel metnin anlatım
biçimlerinden yararlandığı romanı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Yeni HayatA)
Cevdet Bey ve OğullarıB)
Kara KitapC)
Benim Adım KırmızıD)
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ALMANCA 5 A
Walter ist 65 kg, Karlo ist 75 kg und Andreas ist
85 kg.

Welche Schlußfolgerung kann man nach den
obigen Sätzen machen?

Yukarıdaki cümlelerden çıkarılacak yargı
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1.

Walter ist am schwersten.A)
Walter ist größer als Karlo.B)
Andreas ist am schwersten.C)
Karlo ist kleiner als Walter.D)

------- Fahrrad ist billiger als meiner.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

MeinerA)
Dein B)
DeinsC)
MeinsD)

Wie lautet die Grundform von "am meisten"?

"am meisten" sözcüğünün mastar hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

lieberA)
gernB)
gutC)
vielD)

Antalya ist ------- als Eskişehir.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

kälterA)
schwierigerB)
heißer C)
schwererD)

Tolga ist 17 Jahre alt. Melda ist 25 Jahre alt.
Selim ist 18 Jahre alt. Melda ist die -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi  doğru olarak
tamamlar?

5.

jüngsteA)
längereB)
ältesteC)
kleinereD)

Wir essen ------ Fleisch als Geflügel. Aber -------
essen wir Fleisch.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

besser / am teuerstenA)
schöner / mehrB)
mehr / am meistenC)
viel / lieberD)
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A
A: Was hat sie gesagt?
B: Sie hat gesagt, sie ------- müde.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

7.

hätteA)
istB)
warC)
seiD)

Murat möchte Deutsch lernen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Wie oft geht Murat zum Kurs?A)
Wie teuer ist der Kurs?B)
Wann kommt Murat nach Hause?C)
Was möchte Murat?D)

Warum gehst du zur Bank?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9.

Ich gehe zur Bank, weil ich Geld brauche.A)
Ich muss Geld sparen, weil ich ein Auto
kaufen will.

B)

Ich konnte kommen aber ich hatte keine
Zeit.

C)

Ich durfte nicht kommen, weil ich
Hausaufgaben machen musste.

D)

Die Frauen arbeiten. Die Frauen wollen ihre
Familien unterstützen.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Die Frauen haben gearbeitet, um andere
Familien zu unterstützen.

A)

Die Frauen arbeiten, weil sie Ihre Familien
unterstützen wollen.

B)

Die Frauen hätten ihre Familie unterstützen
können, wenn sie arbeiten könnten.

C)

Die Frauen wollen ihre Familie unterstützen,
um arbeiten zu können.

D)

Was bedeutet "kanun" auf Deutsch?

"kanun" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Das GesetzA)
Die UnterstützungB)
Der FeiertagC)
Das TaschengeldD)

Um die Neuigkeiten verfolgen zu können.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

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

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

Wie lange / imA)
Woher / zumB)
Was / anC)
Wie / fürD)

Die Banken öffnen ------- Tag um 08.00 Uhr.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

jedemA)
jederB)
jedesC)
jedenD)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

helfenA)
wohnhaftB)
lebendigC)
einigendD)

Was bedeutet “görünmek” auf Deutsch?

“görünmek” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

ausgehenA)
nachkommenB)
vorkommenC)
mitnehmenD)

Was macht ihr im Sommerurlaub?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

Im Urlaub, also im Juli gehen wir ans Meer.A)
Um die Jahreswende rechnet man mit
Überstunden.

B)

Im Dezember wollen wir ins Ausland fahren.C)
Der Feierabend erleichtert alle Angestellten.D)

Was bedeutet "her bakımdan" auf Deutsch?

"her bakımdan" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Bei jeder SeiteA)
Im VorteilB)
Für jede ZeitC)
In jeder HinsichtD)

Die Wintermonate sind, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

der März, der April und der Mai.A)
der Juni und der Juli.B)
der September, der Oktober und der
November.

C)

der Dezember, der Januar und der Februar.D)

------- 1998 arbeite ich in dieser Schule.

Welches Wort paßt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

20.

AufA)
SeitB)
UmC)
VonD)
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FRANSIZCA 5 A
«L’enfant qui joue dans le jardin est mon frère.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Bahçedeki çocuk benim kız kardeşim.A)
Bahçede oynayan çocuk benim kız
kardeşim.

B)

Bahçede oynayan çocuk benim erkek
kardeşim.

C)

Bahçedeki çocuk benim erkek kardeşim.D)

-  ------- personnes il y a dans le dialogue?
-  Il y a 6 personnes.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

Dans quoiA)
Combien deB)
QuandC)
QuiD)

Je veux acheter la voiture ------- tu parles.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

oùA)
queB)
quiC)
dontD)

Nous ------- un livre. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

lisonsA)
jouonsB)
allonsC)
allons àD)

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?

5.

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

Nous ------- du ski la semaine prochaine.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

allonsA)
apprendronsB)
feronsC)
avons faitD)

courant  /  à l’école  /  les enfants  /  ne  /  en  / 
      I               II                   III            IV      V     

pas  /  vont
 VI       VII

Mettez dans le bon ordre.

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

7.

I, VII, III, IV, VI, II, VA)
II, V, VII, VI, III, I, IVB)
III, IV, VII, VI, II, V, IC)
V, I, VII, III, IV, VI, IID)

Nous allons en vacances en -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

Paris A)
familleB)
seulC)
printempsD)
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A
C’est toi qui ------- beaucoup.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

mangeaisA)
mangerB)
mangeaitC)
mangéD)

Je veux aller ------- pays ------- elle est -------. 

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

au / où / néeA)
à / que / néeB)
dans / où / néC)
au / que / néD)

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.

11.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Les informations que ------- la journaliste -------
importantes.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

donne / sontA)
donnent / sontB)
donnent / ontC)
donne / ontD)

«Ma sœur parle beaucoup en cuisinant.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Kardeşim çok yemek yapar ama çok
konuşur.

A)

Kız kardeşim yemek yapar ve konuşur.B)
Erkek kardeşim yemek yapmayı çok sever. C)
Kız kardeşim yemek yaparken çok konuşur.D)

Des enfants obéissants ------- venus.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

ayantA)
estB)
sontC)
étantD)

Il fait chaud, il -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

y a du ventA)
fait du soleilB)
pleutC)
neigeD)

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.

En avionA)
Je voyage B)
Il part à l’étrangerC)
A l’étranger D)
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A
C’est ton bagage ------- main.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

laA)
deB)
àC)
auD)

Elles pratiquent ------- un sport.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

régulierA)
façon régulièreB)
régulièreC)
régulièrementD)

Vous regardez ------- télévision.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

à laA)
auB)
deC)
laD)

«Gitme vakti.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Il est temps de partir.A)
Il faut partir.B)
Tu dois venir maintenant.C)
Le temps est arrivé.D)
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İNGİLİZCE 6 A
We can’t visit you tonight ------- our cousins have
come from Adana.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

beforeA)
afterB)
toC)
becauseD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

will be havingA)
haveB)
am having C)
hadD)

We ------- football for an hour that’s why I am out
of breath.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

playedA)
are playingB)
have been playing C)
will playD)

I do sport ------- a week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

neverA)
muchB)
onceC)
sometimesD)

Dad, ------- you help me with the shopping bags?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

wereA)
mustB)
areC)
canD)

John ------- up early in the mornings.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

wakes sometimesA)
sometimes wakesB)
wake sometimesC)
sometimes wake D)

He was ------- a successful person that he won
two awards in the last competition.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

suchA)
soB)
everyC)
veryD)

Michael ------- for you all day.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

has been waitingA)
was waitingB)
waitsC)
is waitingD)
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A
Don’t call me tomorrow afternoon. I ------- a
lecture about human rights.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

am givingA)
will be givingB)
giveC)
gaveD)

Sandy is cooking ------- in the kitchen.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

outA)
whereB)
toC)
downstairsD)

Don’t forget to take your passport with you -------
you go to the airport.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

beforeA)
toB)
afterC)
atD)

He is ------- hungry that he ate two sandwiches.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

muchA)
everyB)
inC)
soD)

If it ------- , we ------- running.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukaridaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

rain / wouldn’t goneA)
rains / won’t goneB)
rains / won’t goC)
rain / wouldn’t goD)

He didn’t come to our party ------- he was ill.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

ifA)
althoughB)
whereC)
because D)

A mechanic is someone ------- repairs cars.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

whichA)
whoB)
whereC)
whoseD)

If I ------- you, I would buy that jacket.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

wereA)
areB)
amC)
beD)
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A
------- they got to the cinema, the film started.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

SuchA)
WhereB)
As soon asC)
So thatD)

If you heat snow, it -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

is meltingA)
meltedB)
meltsC)
meltD)

I met a woman ------- son is an astronaut.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

whichA)
whoseB)
whoC)
whenD)

If I weren’t a teacher, I ------- in a bank.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

workedA)
would workB)
workC)
will workD)
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


