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BİYOLOJİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi tek zarlı
organellerden biridir?

1.

LizozomA)
KloroplastB)
SentrozomC)
MitokondriD)

Hücre zarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

2.

Cansızdır.A)
Hücreye şekil verir.B)
Yapısında protein bulunur.C)
Madde alış verişini düzenler.D)

Aşağıdakilerden hangisi polisakkarit
değildir?

3.

KitinA)
SelülozB)
NişastaC)
MaltozD)

İnsandaki kromozom sayısı (2n) kaçtır?4.

23A)
46B)
48C)
500D)

Bir hücrenin kendisinden daha yoğun bir
ortama konulduğunda su kaybederek
büzülmesi olayına ne ad verilir?

5.

PlazmolizA)
EndositozB)
DeplazmolizC)
HemolizD)

Su moleküllerinin yarı geçirgen bir zardan
çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu
ortama geçişine ne ad verilir?

6.

FagositozA)
DiyalizB)
DifüzyonC)
OsmozD)

M. Ö 322-384 yılları arasında yaşamış ve
canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili ilk
çalışmaları yapmış bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

AristoA)
Gregor MendelB)
İbn-i SinaC)
James WatsonD)

RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

8.

Kendini eşleyebilir ve onarabilir.A)
Tek ipliklidir.B)
Yapısında deoksiriboz şekeri vardır.C)
Yapısında timin bazı bulunur.D)

Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin
kısımlarından biri değildir?

9.

KromatinA)
KromozomB)
GranumC)
ÇekirdekçikD)

Aşağıdakilerden hangisi C vitamini
eksikliğinde görülen hastalıklardan biridir?

10.

RaşitizmA)
SkorbütB)
AnemiC)
PellegraD)

Temel görevi protein sentezini
gerçekleştirmek olan organel
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Golgi AygıtıA)
KofulB)
RibozomC)
StromaD)
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A
Kirletici bir maddeyi bir organizma
kullanarak ortamdan uzaklaştırma işlemine
ne ad verilir?

12.

SanitasyonA)
BiyotiplemeB)
BiyoremediasyonC)
BiyoçeşitlilikD)

Aşağıdakilerden hangisinde bir hücreli
canlılardaki hareket organlarından biridir?

13.

YüzgeçA)
Yalancı ayakB)
KanatC)
BacakD)

Bilim insanlarının kendilerine özgü farklı
bakış açılarını ifade etmek için kullanılan
terim aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Bilimsel bilgiA)
NesnellikB)
ParadigmaC)
BilimD)

Aşağıdakilerden hangisi hiçbir zaman bir
kanuna dönüşmez?

15.

Nicel gözlemA)
Bilimsel yöntemB)
Bilimsel bilgiC)
TeoriD)

Biyolojinin tam tanımı aşağıdakilerden
hangisidir? 

16.

Canlıların yapı ve işlevlerini, canlı ve cansız
çevre ile ilişkilerini açıklamaya çalışan bir
bilimdir.

A)

Canlıların yapı ve işlevlerini çalışan bir
bilimdir.

B)

Canlıların yapı ve işlevlerini, canlı ve cansız
çevre ile ilişkilerini, dağılımlarını ve
çeşitliliklerini inceleyen, temel olarak da
canlılık olgusunu açıklamaya çalışan bir
bilimdir.

C)

Canlıların yapı ve işlevlerini ve genel olarak
canlılık olgusunu açıklamaya çalışan bir
bilimdir.

D)

Bitkisel ve hayvansal atıkların kullanımıyla
üretilen yakıta ne ad verilir?

17.

BiyoyakıtA)
KömürB)
PetrolC)
Fosil yakıtD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel
çalışmalarda tercih edilen işlemlerden
biridir?

18.

Nicel gözlemA)
Bağımlı değişkenB)
Nitel gözlemC)
Kontrollü deneyD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin
kaynak ve dayanakları arasında yer almaz?

19.

Kişisel deneyimA)
EsinlenmeB)
GözlemC)
Akıl yürütmeD)

Büyük moleküllü maddelerin parçalanmasıyla
meydana gelen kimyasal reaksiyonlara ne ad
verilir?

20.

AnabolizmaA)
FotosentezB)
MetabolizmaC)
KatabolizmaD)
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BİYOLOJİ 3 A
Bir canlının yumurta hücrelerinde 21
kromozom bulunduğuna göre, bu canlının
kas hücrelerindeki kromozom sayısı kaçtır?

1.

21A)
36B)
42C)
63D)

Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşan
hastalıklardan biri değildir?

2.

DifteriA)
FrengiB)
Hepatit BC)
HPVD)

Vücutta pankreas adlı salgı bezinin yeterli
miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da
ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde
kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür
boyu sürebilen hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

EpilepsiA)
Yüksek tansiyonB)
GuatrC)
Şeker hastalığıD)

Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme
türlerinden biri değildir?

4.

Bölünerek üremeA)
KonjugasyonB)
TomurcuklanmaC)
Sporla üremeD)

Aşağıdakilerden hangisi insan erkek üreme
sisteminde yer almaz?

5.

TestislerA)
SkrotumB)
Vas deferensC)
OvaryumlarD)

Döllenmemiş yumurtadan yeni birey
oluşumunun görüldüğü üreme şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

PartenogenezA)
MetagenezB)
KonjugasyonC)
RejenerasyonD)

Canlı soyları arasındaki benzerliklerin ve
farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan
etmenleri ve bunların dölden döle nasıl
aktarıldığını inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

ZoolojiA)
BiyolojiB)
GenetikC)
BotanikD)

İnsanların otozomlarında ayrılmama sonucu
oluşan ve en sık görülen mutasyon örneği
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Turner sendromuA)
Down sendromuB)
Trizomi XC)
Klinefelter sendromuD)

Bir hücreli canlılarda üremeyi
gerçekleştirirken çok hücreli canlılarda doku
onarımını, yenilenmeyi, büyümeyi ve
gelişmeyi sağlayan aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Monohibrit çaprazlamaA)
DNA oluşumuB)
Hücre bölünmesiC)
Enerji kullanımıD)

Genotipi bilinmeyen baskın fenotipli birey ile
çekinik fenotipli birey arasında yapılan
çaprazlamaya ne ad verilir?

10.

Yetersiz çaprazlamaA)
Monohibrit çaprazlamaB)
Dihibrit çaprazlamaC)
Kontrol çaprazlamasıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi insanda X
kromozomuna bağlı ortaya çıkan kalıtım
şeklidir?

11.

Kırmızı - yeşil renk körlüğüA)
Balık pullulukB)
Kulak kıllılığıC)
Yapışık parmaklılıkD)

İnterfaz evresinde bitki ve hayvan
hücrelerinde  DNA'nın kendini eşleyerek iki
katına çıkarmasına ne ad verilir?

12.

GonozomA)
ReplikasyonB)
OtozomC)
KromatitD)

Bilim insanlarının bir genle ilgili çalışma
yapabilmeleri için o genin üzerinde
bulunduğu DNA parçasını kopyalamasına ne
ad verilir?

13.

Gen klonlamaA)
Rekombinant DNA üretimiB)
Polimeraz zincir raeksiyonuC)
GDO üretimiD)

Ayrık otu, zencefil, patates gibi bitkilerin
üreme şekli  aşağıdakilerden hangisidir?

14.

TomurcuklanmaA)
Vejetatif üremeB)
RejenerasyonC)
Sporla üremeD)

Döllenmemiş yumurta, doku parçaları ve bir
miktar kanın dışarıya atıldığı evre
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

OvulasyonA)
FolikülB)
MenstruasyonC)
Korpus luteumD)

Gebeliğin 8. haftasından sonra embriyoya ne
ad verilir?

16.

MorulaA)
KoriyonB)
BlastomerC)
FetüsD)

Bezelyeler üzerinde yaptığı özenli çalışmalar
ile kalıtımın ilkelerini bulan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Edouard Van BenedenA)
August WeismannB)
Gregor MendelC)
Adolf StrasburgerD)

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin
safhalarından biri değildir?

18.

AnafazA)
TelofazB)
ProfazC)
MetastazD)

AaBbCcDd karakterlerine sahip bir birey kaç
çeşit gamet meydana getirir?

19.

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

Bireyler arasında çeşitlilik gösteren, çiçek
rengi gibi kalıtılabilir özelliklere ne ad
verilir?

20.

KarakterA)
GenB)
AlelC)
LokusD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 3 A
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an okunurken
dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

1.

Kelimeleri doğru okumakA)
Harfleri düzgün çıkarmakB)
Ezberden okunmak C)
Tecvit kurallarına uymakD)

Mahşer'in anlamı aşağıdaki ifadelerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2.

Yeniden diriliş ile başlayan ve sonsuza
kadar sürecek olan zamandır.

A)

Yeniden diriliş ile birlikte insanların Allah'a
hesap vermek üzere toplanacakları yerdir.

B)

Sevap ve günahların tartıldığı özel bir
tartıdır.

C)

Kişinin dünyada yaptığı amellerden
sorgulanmasıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık
şartlarından biri değildir?

3.

Kıbleye dönmekA)
ÖrtünmekB)
Abdest almakC)
Ayakta durmakD)

Kâbe nerededir?4.

MekkeA)
MedineB)
YemenC)
KudüsD)

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin
ortak özelliklerinden biri değildir?

5.

Güvenilir olmasıA)
Aceleci olmasıB)
Çok akıllı ve anlayışlı olmasıC)
Doğru olmasıD)

Kur'an-ı Kerim'in tercümesine ne ad verilir?6.

KıyasA)
İcmaB)
MealC)
SünnetD)

İslam dini kaç temel inanç esası üzerine
kurulmuştur?

7.

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

Aşağıdakilerden hangisi kurban edilecek
hayvanlardan biri değildir?

8.

Altı ayını doldurmuş koyunA)
Bir yaşını doldurmuş keçiB)
İki yaşını doldurmuş mandaC)
Beş yaşını doldurmuş deveD)

Kur'anı Kerim hangi dilde gönderilmiştir?9.

FarsçaA)
ArapçaB)
SamayetçeC)
LatinceD)

Allah'a saygı ile boyun eğmek ve emirlerine
itaat etmeye ne ad verilir?

10.

İmanA)
AhlâkB)
FıtratC)
İbadetD)

Okunan Kur'anı Kerim'i dinlemek
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

11.

SünnetA)
VacipB)
FarzC)
MubahD)

Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten
biri değildir?

12.

MünkerA)
AzrailB)
MikâilC)
İsrafilD)

Rükû ve secdenin olmadığı namaz
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

TeravihA)
BayramB)
CenazeC)
CumaD)

Tövbe nedir?14.

Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp,
buyurduklarını yerine getirmek

A)

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

B)

Allah'a saygı ile boyun eğmek ve emirlerine
itaat etmek

C)

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

D)
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A
Kur'an-ı Kerim hangi melek aracılığıyla
gönderilmiştir?

15.

CebrailA)
MikailB)
AzrailC)
İsrafilD)

Aşağıdakilerden hangisi insanların Allah ile
iletişim kurma yollarından biri değildir?

16.

Dua etmekA)
Amel etmekB)
İbadet etmekC)
Tövbe etmekD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
sıfatlarından biri olan “günah işlemekten
korunmuş olmak” anlamına gelen kavramdır?

17.

TebliğA)
Sıdk B)
Emanet C)
İsmetD)

Hz. Muhammed kaç yılları arasında
yaşamıştır?

18.

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

Tevrat hangi peygambere gönderilmiştir?19.

Hz. MusaA)
Hz. DavutB)
Hz. EyüpC)
Hz. YusufD)

Aşağıdakilerden hangisi farz namazlarından
biri değildir?

20.

Sabah namazıA)
Vitir namazıB)
İkindi namazıC)
Cenaze namazıD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 A
Kıyametin kopuşu aşağıdaki meleklerden
hangisinin sur borusuna üflemesiyle
başlayacaktır?

1.

İsrafilA)
MikailB)
AzrailC)
CebrailD)

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

Ölüm duygusunun bahsedildiği bu dörtlüğün
yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Necip Fazıl KısakürekA)
Yunus Emre B)
Hz. MevlanaC)
Yusuf Has Hacip D)

“Vesiletü’n-necat” 'ı kim yazmıştır?3.

MevlanaA)
Mehmet Akif ErsoyB)
FarabiC)
Süleyman ÇelebiD)

I. Cenaze namazının kılınması 
II. Kur’an okunması 
III. Dua edilmesi 
IV. Hayır yapılması

Ölen bir insana karşı, ardında kalanların bazı
görevleri vardır. Yukarıdakilerden hangileri
bu görevlerdendir?

4.

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

İnsan ömrünün sonlandığı ana ne ad verilir?5.

KıyametA)
EcelB)
KaderC)
AhiretD)

Allah’tan bağışlanma dilemeye ne ad verilir?6.

MürşitA)
HikmetB)
İstiğfarC)
NefisD)

Affetmeyi bilen toplumlarla  ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

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

Bağışlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

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

Aşağıdakilerden hangisi kötülüklerle ilgili bir
örnek değildir?

9.

Yalan söylemekA)
Akraba ve komşu  haklarını gözetmekB)
Kıskançlık yapmakC)
Bencillik yapmakD)

I. Hata yaptığını anlamış olması
II. Kendine karşı dürüst olması ve vicdanının      
      sesini dinlemesi
III. Hatalarını hiçbir bahane veya mazeret ileri     
      sürmeden düzeltmeye çalışması

Yukarıdakilerden hangileri bir insanın
hatasını düzeltmesi için yapması
gerekenlerdendir?

10.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)
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A
“Namazı benden gördüğünüz gibi kılın.”
hadisi aşağıdaki sünnet türlerinden
hangisine örnektir? 

11.

Fiili sünneteA)
Edebi  sünneteB)
Takriri sünneteC)
Sözlü sünneteD)

Aşağıdakilerden hangisi "Kütübü Sitte"
kitapları arasında yer almaz?

12.

Sünen-i İbni MaceA)
Sünen-i NesâiB)
et - TezhibC)
Sünen-i Ebu DavudD)

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

13.

Misvak kullanmanın pahalı oluşuA)
Ağız ve diş temizliğine verilen önemB)
Misvak kullanmanın zahmetli oluşuC)
Misvağın her yerde bulunmamasıD)

"Muvatta" adlı hadis kaynağını kim
derlemiştir?

14.

Ahmet bin HanbelA)
DarimiB)
İmam MalikC)
TusiD)

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

15.

İhsanA)
Muhammedü’l - EminB)
YüceC)
KudretD)

Nusayrilik kim tarafından kurulmuştur?16.

Hoca Ahmet YeseviA)
Bahaeddin NakşibendB)
Abdulkadir GeylaniC)
Muhammed bin NusayrD)

Mevlana nerede vefat etmiştir?17.

GeylanA)
BelhB)
KonyaC)
BuharaD)

Abdulkadir Geylani kaç yılında doğmuştur?18.

1077A)
1143B)
1253C)
1453D)

Aşağıdakilerden hangisi Hoca Ahmet
Yesevî’nin eseridir?

19.

Divan-ı HikmetA)
MesleviB)
Ustam ve BenC)
MakâlâtD)

I. İman getirmek
II. İlim öğrenmek
III. Helal kazanmak ve faizi haram bilmek
IV. Şefkatli olmak

Yukarıdakilerden hangileri Hacı Bektaş
Veli'nin "Makâlât" adlı eserinde bulunan
şeriat  kapısı ve on makam arasında yer alır?

20.

Yalnız IIA)
I ve IIIB)
I, II ve IIIC)
I, II, III ve IVD)
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FELSEFE 1 A
Doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu
savunan görüşe ne ad verilir?

1.

PozitivizmA)
EmpirizmB)
RasyonalizmC)
LiberalizmD)

Aşağıdakilerden hangisi “Bilgi Kuramı”nın
temel kavramlarından biri değildir?

2.

GerçeklikA)
ObjeB)
FenomenolojiC)
TemellendirmeD)

Aşağıdakilerden hangisi Comte’un Üç Hal
Yasası'nın evrelerinden biri değildir?

3.

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

Aşağıdakilerden hangisi felsefe bilgisinin
özelliklerinden biri değildir?

4.

Rastlantıya dayanmasıA)
Evrensel olmasıB)
Kümülâtif olmasıC)
Birleştirici ve bütünleştirici olmasıD)

Bilimsel yasa ve kuramları birer alet olarak
gören enstrümantalizm öğretisi aşağıdaki
düşünürlerden hangisine aittir?

5.

Auguste ComteA)
SocratesB)
John DeweyC)
HegelD)

İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var
olduğunu savunan felsefi öğretiye ne ad
verilir?

6.

KritisizmA)
RealizmB)
AmpirizmC)
SeptisizmD)

Bilginin kaynağında tecrübenin, deneyin
bulunduğunu savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

LockeA)
HobbesB)
WhiteheadC)
DescartesD)

Felsefe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

8.

Felsefe bir düşünce faaliyetidir.A)
Soru sorabilme yeteneğine dayanır.B)
Yaşamın ve insanın kendisi üzerine
düşünmesini sağlar.

C)

Felsefe kesin bir bilimdir.D)

Dış dünyadaki varlıkların madde ve form
olmak üzere iki öğeden oluştuğunu savunan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

9.

ParmenidesA)
GorgiasB)
AristotelesC)
ProtogorasD)

Yunanca “episteme” ile “logos”
sözcüklerinin birleşiminden oluşan
epistemolojinin sözcük anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Bilgelik dostuA)
Gerçek bilgiB)
Bilimsel bilgiC)
Bilgi felsefesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Kuhn’un savunduğu
bilimin gelişim aşamalarından biri değildir?

11.

BunalımlarA)
Klasik dönemB)
Olağan bilim dönemiC)
DevrimD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimi ürün olarak
inceleyen filozoflardan biri değildir?

12.

KuhnA)
ReichenbachB)
HempelC)
CarnapD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0102-A

10 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi materyalizmi
savunan düşünürlerden biridir?

13.

PlatonA)
FarabiB)
AristotelesC)
Karl MarksD)

Aşağıdakilerden hangisi Rönenans Çağı
bilim adamlarından biri değildir?

14.

BatlamyusA)
Newton B)
GalileoC)
KopernikD)

Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyılda Newton
fiziğine güvenin sarsılmasına neden olan
teorilerden biri değildir?

15.

Heisenberg’in Belirsizlik KuramıA)
Bacon’un Tümevarımsal KuramıB)
Planck’ın Quantum TeorisiC)
Einstein’in Görelilik KuramıD)

Ontoloji terimini ilk kez kullanan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

WolffA)
SchellingB)
HegelC)
FichteD)

Evrenin ana maddesinin su olduğunu,
herşeyin sudan oluştuğunu ve yine suya
dönüşeceğini savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

DemokritosA)
ThalesB)
PlatonC)
HerakleitosD)

Descartes, Meditasyonlar adlı eserinin ikinci
kısmında ruhun varlığını, altıncı kısmında ise
bedenin varlığını ispatlamıştır. Descartes'e göre,
ne ruh var olmak için bedene, ne de beden var
olmak için ruha ihtiyaç duyar.

Yukarıdaki bilgiye göre, Descartes için ruh
ve beden aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?

18.

TanrısallıkA)
Uzamlı varlıkB)
TözC)
ÖzD)

Hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin
bilinemeyeceğini savunan görüşe ne ad
verilir?

19.

KritisizmA)
MateryalizmB)
SeptisizmC)
NihilizmD)

“Kanun” adlı eser aşağıdaki düşünürlerden
hangisine aittir?

20.

BirûnîA)
GazaliB)
MevlanaC)
Yunus EmreD)
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FİZİK 2 A
20 m yükseklikten serbest bırakılan 2 kg
kütleli bir cisim yere kaç m/s hızla çarpar?
(g=10 m/s2)

1.

10A)
15B)
20C)
30D)

Bir elektrik motoru şebekeden aldığı 500
joule’lük enerjinin 200 joule’ünü hareket
enerjisine çevirmektedir. Bu motorun verimi
yüzde kaçtır?

2.

10A)
20B)
30C)
40D)

Yay sabiti 400 N/m olan bir yayın ucunda
bulunan 10 kg kütleli bir cisim 0,1 m
sıkıştırılırsa, yayda depolanan potansiyel
enerji kaç joule olur?

3.

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

Bir işçi 50 kg’lık bir un çuvalını 1,2 m
yüksekliğindeki kamyonun kasasına 2 s’de
çıkarmaktadır. İşçinin harcadığı güç kaç
W’tır?

4.

200A)
300B)
400C)
600D)

Bir ısıtıcı şehir şebekesinden sağladığı
80J’lük enerjinin 60J’ünü ısı olarak dışarıya
vermektedir. Bu ısıtıcının verimi yüzde
kaçtır?

5.

25A)
60B)
75 C)
125D)

Aşağıdaki enerjilerden hangisi biyokütle
yardımıyla üretilmektedir?

6.

IsıA)
HidrojenB)
HareketC)
ElektrikD)

Günümüzde mevsimlerde yaşanan
düzensizliklerin ve değişimlerin sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Küresel ısınmaA)
Doğal felaketlerB)
Dünyanın kendi etrafında dönmesiC)
Dünyanın yaşlanmasıD)

0°’deki buza ait ısı sığası-kütle grafiği
aşağıda verilmektedir. Bu grafiğe göre,
0°’deki buzun öz ısısı kaç cal/g°C’dır?

8.

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

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmayı
önleyecek tedbirlerden biri değildir?

9.

Toplu taşıma araçları kullanmakA)
Binalarda ısı yalıtımı kullanmakB)
Evsel atıkları geri dönüşümde tekrar
kullanmak

C)

Yakıt olarak doğal gaz kullanmakD)

Aşağıdakilerden hangisi ısı iletim hızını
etkileyen faktörlerden biri değildir?

10.

Maddenin yüzey alanıA)
Maddenin kalınlığıB)
Maddenin cinsiC)
Maddenin rengiD)

Isı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

11.

Öz ısı madde miktarı ile artar.A)
Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir
özelliktir.

B)

Bir maddenin sıcaklığını 1 oC değiştirmek
için gerekli ısı miktarına, ısı sığası denir.

C)

Termometre yapımında öz ısısı düşük sıvılar
kullanılır.

D)
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A
Maddenin gaz halinden plazma haline
geçmesine ne ad verilir? 

12.

İyonizasyonA)
DeiyonizasyonB)
BuharlaşmaC)
YoğuşmaD)

Bir kaloriferin odayı ısıtması olayında ısının
yayıldığı yol aşağıdakilerden hangisidir?

13.

İletimA)
Konveksiyon B)
Işıma C)
TepkiD)

I. Plastik çubuk yün kumaşa sürtülürse, (-)
yüklenir.

II. Plastik çubuk yün kumaşa sürtülürse, kumaş
(-) yüklenir.

III. Cam çubuk ipek kumaşa sürtülürse, (+) yükle
yüklenir.

IV. Cam çubuk ipek kumaşa sürtülürse, kumaş
(+) yüklenir.

Sürtünmeyle elektriklenme ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

14.

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

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?15.

Elektrik alan, skaler bir niceliktir.A)
Elektrik yükünün değeri arttıkça elektrik
alanın şiddeti de artar.

B)

Elektrik alanın kaynağı durgun elektrik
yüküdür.

C)

Elektrik alanına giren bir yük, elektriksel bir
kuvvete maruz kalır.

D)

İletken A ve B küreleri birbirine
dokundurulup ayrıldığında yeni yükleri kaç q
olur?

16.

-3; -2A)
-2; -3B)
-2; 1C)
-1; 2D)

I. Elektron negatif yüklüdür.
II. Yükün birimi Farad’tır.
III. Elektron kaybeden cisimler (+) yükle yüklenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

17.

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

Elektrik alanın tanımı için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

18.

Elektrik alan skaler bir niceliktir.A)
Elektrik alan pozitif yüklere etki etmez.B)
Elektrik alan, pozitif birim yük başına etki
eden kuvvettir.

C)

Elektrik alanının birimi N/m2 dir.D)

I. Atomun çekirdeğinde sadece elektron ve
nötron vardır. 

II. Elektron negatif, proton ise pozitif yüklüdür.
III. Nötr atomda elektron ve proton sayısı

birbirinden farklıdır.

Atom ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

19.

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

5q ve q yükleriyle yüklü ve özdeş iletken
küreler birbirlerine dokundurulup ayrıldıktan
sonra birbirlerinde r kadar uzaklığa
yerleştirilince birbirlerine uyguladıkları
kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

20.

kq2/r2A)
5kq2/r2B)
6kq2/r2C)
9kq2/r2D)
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FİZİK 4 A
Esnek bir yayda oluşturulan periyodik
dalgaların 4 ardışık dalga tepesi arasındaki
uzaklık 12 cm'dir. Dalgaların yayılma hızı 10
cm/s olduğuna göre dalganın frekansı kaç  
Hz 'dir?

1.

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

I.   Frekans
II.  Periyot
III. Dalga boyu

Bir leğendeki suyun yüzeyi eşit zaman
aralıklarıyla düşen özdeş su damlaları tarafından
dalgalandırılıyor. Bir süre sonra aynı damlalar su
yüzeyine daha kısa ve eşit zaman aralıklarıyla
düşmeye başlıyor.

Buna göre damlaların düşüşündeki bu
değişiklik leğendeki su yüzeyinde oluşan
dalgaların yukarıdaki büyüklüklerinden
hangilerini değiştirir?

2.

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

Yukarıdaki şekilde gergin bir yayda
oluşturulan ve ok yönünde ilerleyen dalganın
K, L ve M noktalarının hareket yönünde
oluşturduğu değişimler aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

K, M ve L yukarıA)
K ve L aşağı, M yukarıB)
K aşağı, M ve L yukarıC)
K, M ve L aşağıD)

Deprem oluşumu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Depremlerin oluşumu dünyanın iç yapısıyla
ilgilidir.

A)

Levhalar daima hareketsizdir.B)
Levhaları birbirinden ayıran çatlaklara fay
denir.

C)

Kayalardan oluşan yer kabuğu esnek bir
ortamdır.

D)

Yukarıdaki şekilde A, B ve C atmalarından
hangileri baş aşağı dönerek yansır?

5.

Yalnız AA)
Yalnız C B)
A ve CC)
B ve CD)

-------, salınan bir cisme ya da sisteme salınım
periyoduna eşit aralıklarla enerji verildiğinde
cismin veya sistemin  maksimum genlikle salınım
yapmasıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

SinyalA)
RezonansB)
YankıC)
DalgaD)

Bir ışık kaynağının bir yüzeye birim zamanda
gönderdiği ışık enerjisine ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

Işık akısıA)
Aydınlanma şiddetiB)
Optik yoğunluğuC)
KırılmaD)
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A
İp ya da sarmal yay'ın yukarı doğru ani
sarsılması sırasında oluşan şekil
değişikliğine ne ad verilir?

8.

HızA)
Doğrusal dalgaB)
GenlikC)
AtmaD)

Yukarıdaki şekilde odak uzaklığı f olan ince
kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen
ışınlar mercekten ne kadar uzakta odaklanır? 

9.

fA)
f/2 B)
2 fC)
3 fD)

Üzerinde eşit aralıklarla açılmış yarıklar
bulunan daire şeklindeki dalga ölçüm aracına
ne ad verilir?

10.

RezonansA)
BatimetreB)
TeleskopC)
StroboskopD)

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi yarıçapları r, 2r
ve 3r olan A, B ve C kürelerinin merkezlerinde
özdeş ve şiddetleri I olan ışık kaynakları
bulunmaktadır. 

Buna göre kürelerin iç yüzeylerindeki
aydınlanma şiddetleri EA, EB ve EC
arasındaki  büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

EB ˃ EC ˃ EAA)
EB = EC = EAB)

EB = EC ˃ EAC)

EB ˃ EC = EAD)

Saydam I, II ve III ortamları ve tek renkli I ışının
bu ortamlarda izlediği yol yukarıdaki şekildeki
gibidir. 

Buna göre I, II ve III ortamlarının kırıcılık
indisleri n1, n2 ve n3 arasındaki büyüklük
ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

n1 = n2 > n3A)

n1 > n2 = n3B)

n1 < n2 < n3C)

n2 > n3 > n1D)

Işığın dalga teorisini ilk defa ortaya atan ve
ışığın esnek ortamda yayılan bir dalga
olduğunu savunan bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

HuygensA)
HertzB)
YoungC)
Newton D)
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A

Düzlem aynaya yukarıdaki şekildeki gibi
gelen I ışınının düzlem aynadan yansıma açısı
kaç derecedir? 

14.

20A)
30B)
45C)
60D)

Bir çukur aynaya yukarıdaki şekildeki gibi
gelen I ışını aynada yansıdıktan sonra
yukarıdaki noktalardan hangisinden geçer?

15.

F noktasındanA)
FM arasındanB)
TF arasındanC)
M noktasından D)

I. Ses dalgaları enerji taşır.
II.   İnsan kulağının algılayamadığı ses yoktur.
III. Bir ses dalgasının algılanabilirliğini belirleyen

temel büyüklük frekanstır.

Ses dalgaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri yanlıştır?

16.

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

I.   Gelen ışın, normal ışın ve yansıyan ışın farklı
düzlemdedir.

II. Gelen ışının normalle yaptığı açı, yansıyan
ışının normalle yaptığı açıya eşittir.

III. Gelen ışın, normal ışın ve yansıyan ışın aynı
düzlemdedir.

Yukarıdakilerden hangileri yansımanın temel
yasalarındandır?

17.

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

I.    Kırmızı
II.   Beyaz
III.  Lacivert
IV.  Mavi

Yukarıdakilerden hangileri ışığın ana
renklerindendir?

18.

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

Işık şiddeti ------ sembolü ile gösterilir. Birimi
------- dır. Kısaca ------- şeklinde gösterilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru
şekilde tamamlar?

19.

R- Watt - csA)
I - Watt - crB)
I - Candela - cdC)
R - Candela - prD)

Richter ölçeğine göre aşağıdaki deprem
şiddetlerinden hangisi orta şiddetli deprem
olarak nitelendirilir?

20.

3,5A)
4,2B)
7,3C)
9,5D)
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KİMYA 3 A
200 g sodyum klorür çözeltisi 180 g su
içeriyorsa bu çözeltideki sodyum klorürün
kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

% 5A)
% 10B)
% 15C)
% 20D)

Aşağıdaki sulu çözeltilerin hangisi bazik
özellik gösterir?

2.

CO2A)
CaOB)
HFC)
SO2D)

Elektron verme eğilimi hidrojenden büyük
olan metallere ne ad verilir?

3.

Aktif metalA)
Pasif metalB)
Toprak alkali metalC)
Alkali metalD)

Halk arasında zaç yağı olarak bilinen asit
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Sülfürik asitA)
Nitrik asitB)
Asetik asitC)
Hidroklorik asitD)

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk farkına
dayalı ayırma yöntemlerinden biridir?

5.

SüzmeA)
DamıtmaB)
SantrifüjlemeC)
DiyalizD)

"Sodyum karbonat" tuzunun formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

NaFA)
NaClB)
Na2SC)
Na2CO3D)

Asitlerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

7.

Asidik çözeltilerin pH değerleri 7'den
büyüktür.

A)

Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya
çevirirler.

B)

Sulu çözeltilerde OH- iyonu verirler.C)
Elde kayganlık hissi uyandırırlar.D)

Aşağıdakilerden hangisi kaynama noktası
farkından yararlanılan bir ayırma yöntemidir?

8.

SantrifüjlemeA)
FlotasyonB)
DekantasyonC)
DamıtmaD)

Halk arasında "nişadır" olarak bilinen tuz
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Amonyum klorürA)
Diamonyum fosfatB)
ŞapC)
Amonyum nitratD)

Kışın buzlanmaya karşı yollara tuz atılması,
tuzun hangi etkisiyle açıklanır?

10.

Kaynama noktasını yükseltmesiA)
Donma noktasını alçaltmasıB)
Osmotik basıncı artırmasıC)
Buhar basıncını düşürmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımlara
bir örnektir?

11.

Tebeşir tozu ve su karışımıA)
MayonezB)
Zeytinyağı ve su karışımıC)
Şekerli suD)
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A
Bal bileşenleri Kütlece yüzde

derişim 
Fruktoz 38
Glikoz 31
Su 17
Sakkaroz 2
Nişasta 1
Diğer 11

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre 200
gram balda kaç gram glikoz bulunur?

12.

19A)
38B)
62C)
93D)

Asitlerin depolanması ve taşınmasında dikkat
edilmesi gerekenler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Asitler güneş ışığından uzak, kuru ve serin
yerlerde depolanmalıdır.

A)

Sodyum siyanür gibi asitle etkileşiminden
zehirli gaz oluşturabilecek kimyasallar ayrı
yerde depolanmalıdır.

B)

Asit ve bazlar ayrı yerlerde depolanmalı ve
taşınmalıdır.

C)

Asitler metal kaplarda saklanmalıdır.D)

Çözeltilerde derişime bağlı olarak değişen
kaynama noktası yükselmesi, donma noktası
alçalması gibi özelliklere ne ad verilir?

14.

Asidik özellikA)
Apolar özellikB)
Koligatif özellikC)
Bazik özellikD)

Suda askıda bulunan katı parçacıkların ve
koloitlerin pıhtılaştırılarak çöktürülmesi
işlemine ne ad verilir?

15.

KoagulasyonA)
OsmozB)
DestilatC)
DekantasyonD)

Sirkeye keskin kokusunu ve ekşi tadını veren
madde aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Hidroflorik asitA)
Asetik asitB)
Formik asitC)
Fosforik asitD)

I. Apolar maddeler polar çözücülerde çözünür.
II. Su, apolar maddeleri çözemez.
III. Etil alkol, suda çözünür.

Maddelerin birbiri içinde çözünmeleriyle
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

17.

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

Bir katı veya sıvının bir gaz içerisinde
dağılması ile oluşan karışımlara ne ad verilir?

18.

AerosolA)
JelB)
EmülsiyonC)
SüspansiyonD)

Elektron verme eğilimi hidrojenden büyük
olan metallere ne ad verilir?

19.

Soy metalA)
Pasif metalB)
Aktif metalC)
AmetalD)

I. Kezzap
II. Sirke ruhu
III. Kostik soda
IV. Sönmüş kireç

Yukarıdaki maddelerden hangileri baz
özelliği gösterir?

20.

Yalnız IVA)
I ve IIB)
III ve IVC)
I, II ve IIID)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 3 A
DNA’nın kendisini eşlemesine ne ad verilir?1.

TranskripsiyonA)
TranslasyonB)
PolimerizasyonC)
ReplikasyonD)

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

2.

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

Aşağıdakilerden hangisi bir RNA çeşidi
değildir?

3.

rRNAA)
tRNAB)
mRNAC)
dRNAD)

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

4.

SükrozA)
RibozB)
DeoksiribozC)
FruktozD)

Nükleik asitleri ilk kez keşfedip isimlendiren
bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Oswald T. AveryA)
Colin Munro Mac-LeodB)
Maclyn McCartyC)
Friedrich MiescherD)

Aşağıdakilerden hangisi RNA’dan protein
sentezini ifade eder?

6.

TranslasyonA)
TranskripsiyonB)
ReplikasyonC)
PolimerizasyonD)

DNA’da bulunan ATG genetik şifresinden
sentezlenerek mRNA’da yer alacak olan
nükleotid dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

7.

TCAA)
UACB)
CATC)
CGUD)

İstenen özellikte bir genin çeşitli tekniklerle
bir canlıdan alınarak başka bir canlıya
aktarılmasıyla uğraşan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

BiyoinformatikA)
ProteomikB)
GenomikC)
Genetik mühendisliğiD)

Aşağıdaki hangisi DNA’nın yapısında yer alan
bazlardan biri değildir?

9.

TiminA)
SitozinB)
UrasilC)
AdeninD)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi
organizmanın kromozomlarında bulunan
genetik bilginin tamamını ifade eder?

10.

KodonA)
GenB)
DNAC)
GenomD)

Bitkilerin gün ve gece uzunluğuna verdikleri
biyolojik tepkiye ne ad verilir?

11.

FotonastiA)
GeotropizmaB)
FotoperiyodizmC)
KemotropizmaD)
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A
Mantar doku hücrelerinin çeperleri
olgunlaştığında, biriktirdikleri suya geçirgen
olmayan mumsu maddeye ne ad verilir?

12.

LentiselA)
SüberinB)
FloemC)
StomaD)

Aşağıdaki hücrelerden hangisinin
farklılaşmasıyla emergensler meydana gelir?

13.

EpidermisA)
SklerenkimaB)
ParankimaC)
KolenkimaD)

Aşağıdaki yapılardan hangisinin gelişmesi ile
endosperm oluşmaktadır?

14.

Tohum taslağıA)
ZigotB)
Besi dokuC)
KabukD)

Bitkilerin yer çekimine karşı verdikleri
tepkiyi ifade eden terim aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

GeotropizmaA)
FototropizmaB)
HidrotropizmaC)
TravmatropizmaD)

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde büyüme
ve gelişmeyi engelleyen hormonlardan
biridir?

16.

OksinA)
SitokininB)
Absisik asitC)
GiberelinD)

Diğer bir ismi "pek doku" olan yapı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

KsilemA)
KollenkimaB)
ParenkimaC)
SklerenkimaD)

Aşağıdakilerden hangisi yalancı meyveler
arasında yer alır?

18.

ElmaA)
ŞeftaliB)
ErikC)
ÜzümD)

Aşağıdakilerden hangisi kısa gün
bitkilerinden biri değildir?

19.

SütleğenA)
SüsenB)
KasımpatıC)
PatatesD)

Aşağıdakilerden hangisi bitki gövdesinin dış
kabuğundaki dokulardan biri değildir?

20.

LateralA)
PeridermB)
Mantar kambiyumuC)
FloemD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 2 A
Dünyada nükleer enerji kullanılarak elektrik
üretimi ilk kez hangi yılda
gerçekleştirilmiştir?

1.

1940A)
1951B)
1960C)
1971D)

Japonya’nın en önemli tarım ürünü
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

MısırA)
BuğdayB)
PirinçC)
Şeker pancarıD)

Atmosferdeki karbonun yüzde kaçı doğal
kaynaklar tarafından atmosfere bırakılır?

3.

60A)
75B)
80C)
90D)

Dünyanın ilk ve en eski ulusal parkı olan
Yellowstone Ulusal Parkı aşağıdaki
ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?

4.

ABDA)
AvustralyaB)
İngiltereC)
AlmanyaD)

Dünyada rüzgardan elektrik üreten ilk tesis
aşağıdaki ülkelerden hangisinde
kurulmuştur?

5.

İsviçreA)
İngiltereB)
DanimarkaC)
HollandaD)

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler
kararlarında veto hakkına sahip olan
ülkelerden biri değildir?

6.

RusyaA)
HollandaB)
ÇinC)
FransaD)

Bazı maddelerin çevreye yaydığı zararlı
ışınlara ve parçacıklara ne ad verilir?

7.

ArbitrajA)
RevalüasyonB)
EriyikC)
RadyasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi
harikasından biri değildir?

8.

Zeus HeykeliA)
Rodos HeykeliB)
Tac MahalC)
İskenderiye FeneriD)

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan
manevi unsurlardan biridir?

9.

Dünya görüşüA)
İklim özellikleriB)
SimgelerC)
Toprak özellikleriD)

Yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların
ya da hayvansal yağların bir katalizatör
eşliğinde alkol ile reaksiyonu sonucunda
açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan ürüne
ne ad verilir?

10.

BiyogazA)
Isı kütlesiB)
Yağ senteziC)
BiyodizelD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün
yararlarından biri değildir?

11.

Atık miktarını artırmasıA)
Çevre kirliliğini azaltmasıB)
Doğal kaynakları korumasıC)
Enerji tasarrufu sağlamasıD)

Dış turizm hareketlerinin bir ülkeye
kazandırdığı gelire ne ad verilir?

12.

Transfer geliriA)
Bacasız fabrikaB)
Görünmeyen ihracatC)
Turizm yatırımıD)

Endüstri kuruluşları ve binaların ısıtılmasında
kullanılan fosil nitelikli yakıt maddelerin
yanması sonucunda ortaya çıkan gazların
oluşturduğu dumanın, sisle karışması
sonucunda meydana gelen hava kirliliğine ne
ad verilir?

13.

Venedik tipi hava kirlenmesiA)
Paris tipi hava kirlenmesiB)
Atina tipi hava kirlenmesiC)
Londra tipi hava kirlenmesiD)

Atmosferde doğal olarak bulunan CO2 ve
diğer sera gazları, dünyanın ortalama
sıcaklığının yaklaşık kaç ºC’de kalmasını
sağlar?

14.

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

Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile Avrupa
Birliği’ne üye ülkeler arasında gümrük
birliğinin uygulanması öngörülmüştür?

15.

Roma AnlaşmasıA)
Paris AnlaşmasıB)
Atina AnlaşmasıC)
Lahey AnlaşmasıD)

Turizmin, uluslararası barış ve dostluğun
temel unsurlarından biri olarak kabul
edilmesi turizmin hangi etkisi ile ilgilidir?

16.

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

Yolların ve kaldırımların ısıtılmasında
jeotermal enerjinin kullanıldığı ve  “Dumansız
Şehir” denilen kent aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

TokyoA)
MadridB)
RigaC)
ReykjavikD)

Yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde
birikmiş olan ısının oluşturduğu enerjiye ne
ad verilir?

18.

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

NATO hangi yılda kurulmuştur?19.

1949A)
1955B)
1960C)
1971D)

IMF (Uluslararası Para Fonu) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20.

Bilançoları fazla ve açık veren ülkelere
müdahale etme imkanına sahiptir.

A)

Ortaya çıkabilecek kısa vadeli ödeme
güçlükleri için devletlere kredi vererek,
dünya ticaretinin canlılığını korumayı
hedefler.

B)

En fazla oy hakkına sahip olan ülke
İngiltere’dir.

C)

Kuruluşu, 1944 yılında kararlaştırılmıştır.D)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 5 A
Dram aşağıdaki metin gruplarının hangisinde
yer alır?

1.

Göstermeye bağlı edebi metinlerA)
Öğretici metinlerB)
Anlatmaya bağlı edebi metinlerC)
Tarihi metinlerD)

Bir isteği bildirmek, bir şikâyeti duyurmak
veya herhangi bir konuda bilgi vermek
amacıyla resmi ya da özel
kurumlara/kuruluşlara yazılan yazılara ne ad
verilir?

2.

ÖneriA)
DilekçeB)
MektupC)
TenkitD)

Anı türüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır? 

3.

Dürüstlük, samimiyet ve sorumluluk duygusu
ön plandadır. 

A)

Olaylar olduğu gibi abartılmadan yazılır. B)
Öğretici ve bilgi verici yazılardır.C)
Yazar anlattıklarını ıspatlamak zorundadır.D)

Deneme türüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

Düşünce değil duygu yazılarıdır.A)
Konu sınırlaması yoktur.B)
Ciddi sorunları ele alırken bile gülümsetir.C)
Makale planına göre yazılır.D)

Herhangi bir konuda içini dökmek,
paylaşmak amaçlı kesin hükümlere varmadan
samimi bir üslupla yazılan yazılara ne ad
verilir?

5.

AnıA)
HikâyeB)
DenemeC)
RomanD)

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde
oluşan metinlerin özelliklerinden biri
değildir?

6.

Kurmacanın özelliklerinden yararlanılmasıA)
Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda
kullanılması

B)

Okuyanın yorumuna dayanmamasıC)
Olay örgüsünün olmasıD)

Herhangi bir konuda kişinin düşüncelerinin
hiç değiştirilmeden verilmesine ne ad
verilir?

7.

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

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin
özelliklerinden biridir?

8.

Bilgi vermek ve okuyucuyu aydınlatmak için
yazılması

A)

Estetiğin ön planda olmasıB)
Kelimelerin soyut anlam taşımasıC)
Ait olduğu toplumun zevk ve kültürünü
barındırması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk
Tiyatrosu içerisinde yer almaz?

9.

Köy tiyatrosuA)
KaragözB)
MesneviC)
Orta OyunuD)

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden
biridir? 

10.

MesneviA)
Tarihi metinlerB)
TrajediC)
Manzum hikâyeD)
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A
Gazetelerin ilk sayfasında, genellikle de ilk
sütunda yayımlanan makalelere ne ad verilir?

11.

Köşe yazısıA)
FıkraB)
BaşmakaleC)
Fikir yazısıD)

Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özellik
bakımından benzediği edebi türlerden biri
değildir?

12.

GünlükA)
OtobiyografiB)
Gezi yazılarıC)
MakaleD)

“Şair Evlenmesi” oyununun yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Namık KemalA)
ŞinasiB)
BakiC)
Melih CevdetD)

Mesnevi aşağıdaki metin gruplarından
hangisinde yer alır?

14.

Anlatmaya bağlı edebi metinlerA)
Tarihi metinlerB)
Göstermeye bağlı edebi metinlerC)
Felsefi metinlerD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin
yazımı  yanlıştır?

15.

Kalbimde bir heyecan var.A)
Bu oda çok soğuk, sende ısıtıcı var mı?B)
Karda buzda yürürken dikkatli ol.C)
Sinema topluluğumuza yarından itibaren
oda katılıyor.

D)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses
düşmesi gerçekleşmemiştir?

16.

DarılmakA)
BayılmakB)
KaybolmakC)
ÇevirmekD)

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün
özelliklerinden birdir?

17.

Konu sınırlamasının olmasıA)
Rahat okunan bir düşünce yazısı olmasıB)
Amacının eğitmek, öğretmek olmasıC)
Ele alınan konunun ispatlanmasıD)

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

18.

Orta oyunuA)
BiyografiB)
OtobiyografiC)
AnıD)

Orta oyununun oynandığı yuvarlak veya oval
alana ne ad verilir?

19.

SöyleşiA)
MukaddimeB)
PalangaC)
MuhavereD)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses
benzeşmesi gerçekleşmemiştir?

20.

SınıftaA)
KeskinB)
KaçtıC)
ÜçgenD)
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SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 8 A
Malzeme ve yöntem tanıtımının yapıldığı
sempozyum bölümü aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

DeneyA)
GirişB)
BulgularC)
SonuçD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların
bölümlerinden bir değildir?

2.

Asıl metinA)
BulgularB)
ÖzetC)
Sonuç ve tartışmaD)

Bilimsel yazıların omurgası kabul edilen tür
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

ForumA)
MünazaraB)
SempozyumC)
MakaleD)

Aşağıdakilerden hangisi makale ve bilimsel
yazıların benzerliklerinden biri değildir?

4.

Her iki tür de kurallı cümlelerle kurulurlar.A)
Her iki türde de anlatılanların kanıtlanması
gerekir.

B)

Her iki türde de sanatsal yaklaşım ön
plandadır.

C)

Her iki türde de amaç okuyucuyu
bilgilendirmektir.

D)

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

5.

SempozyumA)
ToplantıB)
Açık OturumC)
KonferansD)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar
içinde yer almaz?

6.

Toplantı özetleriA)
Bir şairin anılarıB)
Konferans raporlarıC)
Değerlendirme yazılarıD)

Aşağıdakilerden hangisi münazara
başkanının görevlerinden biri değildir? 

7.

Tartışılan konunun nitelik ve sınırlarının
dinleyiciler tarafından anlaşılmasını
sağlamak

A)

Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla dile
getirebilecekleri bir ortam yaratmak

B)

Tartışma konusunun dışına çıkılmasını
engellemek

C)

Tartışmacılardan herhangi birinin
katılmaması durumda onun yerine geçmek

D)

Makaleyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

8.

Üslup yönünden üçüncü tekil anlatım tercih
edilir.

A)

Bilimsel anlatım ağır basar.B)
Makalede temel öge duygudur.C)
Gazetede ilk sayfa ve birinci sütunda yer
alan ve günlük olaylar, ülke sorunları
hakkında görüşleri yansıtan yazılara
başmakale adı verilir.

D)

Forum türünün amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Bir konu üzerinde bütün ilgililerin görüşlerini
öğrenmek

A)

Bir konu hakkında belli kararlara varmakB)
Bilim, teknik, sanat gibi konular hakkında
bilgi vermek

C)

Bir konu hakkında karşıt görüşleri savunmakD)

"Yeşeren Otlar" adlı şiir kitabının yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Ahmet HaşimA)
Cahit KülebiB)
Cahit Sıtkı TarancıC)
Cemal SüreyyaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi toplu tartışma
çeşitleri arasında yer almaz?

11.

Açık OturumA)
PanelB)
SempozyumC)
DeğerlendirmeD)

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

12.

İndeksA)
KaynakçaB)
DokümantasyonC)
DipnotD)

Bilimsel yazılarda kullanılan dil işlevi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

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

Bilimsel makalelerde araştırma sonucu elde
edilen bulguların açık ve anlaşılır bir şekilde
ortaya konduğu, tartışılıp genelleştirildiği,
başka çalışmalarla ilişkilendirildiği ve
çalışmanın günlük hayattaki yeri ve önemi
üzerinde durulduğu bölüme ne ad verilir?

14.

ÖzetA)
Sonuç ve tartışmaB)
Asıl metinC)
BaşlıkD)

Konferansta konuyla ilgili genel yargılar
hangi bölümde yer alır?

15.

Hitap cümlesiA)
AnafikirB)
Soru-cevapC)
SonuçD)

Makalelerinde sürekli vatan, millet ve
hürriyet temalarını işleyen yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Namık KemalA)
Ali NaciB)
Recaizade Mahmut EkremC)
Cahit SıtkıD)

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

17.

SempozyumA)
MünazaraB)
ForumC)
SöyleşiD)

Konferansın asıl amacı nedir?18.

Dinleyicileri birbirleriyle tanıştırmakA)
Dinleyicileri bilgilendirmekB)
Dinleyicileri coşkulandırmakC)
Dinleyicilerin hoş vakit geçirmesini sağlamakD)

Aşağıdakilerden hangisi açık oturum
planında yer almaz?

19.

Konuşmacılara sorulacak sorularA)
Konuşma özetleriB)
Açık oturumun yapılış nedeniC)
DeneyD)

Aşağıdakilerden hangisi konferansların ortak
özelliklerinden biri değildir?

20.

Ele alınan konuda herkesin konferans
verebilmesi

A)

Konferanslarda özgün düşüncelerin dile
getirilmesi

B)

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

C)

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

D)
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SEÇMELİ FELSEFE 1 A
Felsefenin sözcük anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Bilgelik sevgisiA)
Nesnel bilgiB)
Duygu tasarımıC)
Doğaüstü varlıkD)

Aşağıdakilerden hangisi “Bilgi Kuramı”nın
temel kavramlarından biri değildir?

2.

SüjeA)
GerçeklikB)
DoğrulukC)
DogmaD)

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve bilimi
dinden ayıran en temel özelliktir?

3.

Dogmatik olmamalarıA)
Deney ve gözleme dayanmalarıB)
Evreni ve insanı anlama çabalarıC)
En temel olanı bulmaya çalışmalarıD)

Doğru bilginin kaynağının “akıl” olduğunu
savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

4.

SeptisizmA)
RasyonalizmB)
PragmatizmC)
EmpirizmD)

Bilim felsefesinin konusu aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

SanatA)
AhlakB)
BilimC)
VarlıkD)

Comte’un Üç Hal Yasası'na göre
aşağıdakilerden hangisi insan düşüncesinin
geçirdiği evrelerden biri değildir?

6.

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

Aşağıdakilerden hangisi öznel olan bilgi
türlerinden biri değildir?

7.

Sanat bilgisiA)
Teknik bilgiB)
Dinsel bilgiC)
Felsefi bilgiD)

Doğru bilginin imkansızlığını, insanın
gerçekliğin bilgisine erişemeyeceğini
savunan görüşe ne ad verilir?

8.

AmpirizmA)
PozitivizmB)
SeptisizmC)
İdealizmD)

Epistemoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

9.

Başlıca kurucuları Descartes, Locke ve
Kant’tır.

A)

Bilginin ne olduğunu, nasıl ve ne yollardan
elde edildiğini araştırır.

B)

Evrenin yapısı ve oluşumu ile ilgili sorulara
cevap arar.

C)

Yunanca “doğru bilgi” anlamına gelen
“episteme” ve “akılsal açıklama” anlamına
gelen “logos” kelimelerinden türemiştir.

D)

Özü anlamanın yolunun fenomeni bilmekten
geçtiğini, fenomenden hareketle “öz”e
ulaşılabileceğini savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

HobbesA)
HusserlB)
AristotelesC)
DemokritosD)

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik olarak bilim
yaklaşımını savunan düşünürlerden biridir?

11.

ToulminA)
HempelB)
ThalesC)
LockeD)
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A
“Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiçbir şeye
inanmayınız.”

Francis Bacon’un yukarıdaki sözü bilimsel
bilginin aşağıdaki hangi özelliğine vurgu
yapmaktadır?

12.

Olgusallık A)
MantıksallıkB)
KavramsallıkC)
EleştirellikD)

Aşağıdakilerden hangisi Platon'un idealar
dünyasının özelliklerinden biri olamaz?

13.

İdeaların yalnızca görünüşten ibaret olmasıA)
İdeaların özler olmasıB)
İdeaların zamanın ve mekanın dışında olan
varlıklar olması

C)

İdealar dünyasının öncesiz ve sonrasız
olması

D)

Aşağıdakilerden hangisi varlığı sadece
madde olarak kabul eden filozoflardan biri
değildir?

14.

HobbesA)
DemokritosB)
La MettrieC)
DescartesD)

Aşağıdakilerden hangisi Kuhn’a göre bilimin
gelişim aşamalarından biri değildir?

15.

BunalımlarA)
Bilim öncesi dönemB)
DevrimlerC)
Monarşik dönemD)

Bilimi ve bilimsel bilgiyi konu alan, bilimin
yapısını, ilkelerini ve kavramlarını inceleyen
felsefe dalına ne ad verilir?

16.

Siyaset felsefesiA)
EstetikB)
Bilim felsefesiC)
Din felsefesiD)

“Bu evrende (nesneler dünyasında) duyularla
algılanan varlıklar gerçekte var değildir.
Onlar yalnızca görünüşten ibarettir.”
görüşünü savunan Platon’a göre gerçek
varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

17.

CanlılarA)
İdealarB)
CisimlerC)
MaddelerD)

Reichenbach'a göre "Bilim nedir?"
sorusunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Dil felsefesinin kavramlarının ortaya
çıkarılmasıdır.

A)

Deney ve gözleme dayalı bir etkinliktir.B)
Bilim insanın yaratıcı çalışmasının sonucu
ortaya çıkan bir üründür.

C)

Doğanın ve dilin tarihteki gelişimini
çözümlemektir.

D)

Ontoloji terimini ilk kez kullanan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

FichteA)
SchellingB)
HegelC)
WolffD)

Aşağıdakilerden hangisi varlığı idea olarak
kabul eden düşünürlerden biri değildir?

20.

FarabiA)
AristotelesB)
PlatonC)
La MettrieD)
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SEÇMELİ MANTIK 1 A
Özelden genele yapılan akıl yürütme biçimine
ne ad verilir?

1.

BenzeşimA)
AnalojiB)
TümevarımC)
TümdengelimD)

Aşağıdakilerden hangisi geçerli akıl
yürütmeyi ifade eder?

2.

Akıl yürütmenin sonucu ile verilen öncüllerin
çelişmesidir.

A)

Hem öncüllerin hem de sonucun doğru
önermeler olmalarıdır.

B)

Akıl yürütmenin sonucunun, verilen
öncüllerden zorunlu olarak çıkmasıdır.

C)

Akıl yürütmenin sonucu ile verilen öncüllerin
değillemelerinin bir arada tutarlı olmalarıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisinde hem mantıksal
hem de bilgi doğruluğuna uyulmuştur?

3.

Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir
insandır. O halde, Sokrates ölümlüdür.

A)

Bütün bilimler matematikseldir. Biyoloji bir
bilimdir. O halde, biyoloji matematikseldir.

B)

Bütün insanlar filozoftur. Sokrates bir
insandır. O halde, Sokrates bir filozoftur.

C)

Bütün kediler beyazdır. Boncuk bir kedidir.
O halde, Boncuk beyazdır.

D)

Yargının nesnesiyle olan uygunluğuna bilgi
doğrusu denilirken, doğruluğunun akıl aracılığıyla
bilindiği yargılara mantıksal doğruluk denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
mantıksal doğruluktur?

4.

Kar beyazdır.A)
Hiçbir köpek  kedi değildir.B)
Einstein zekidir.C)
Su, normal koşullarda 100 oC’de kaynar.D)

Ali’nin aynı anda hem İstanbul’da hem de
Paris’te olduğunu söylemek aşağıdaki mantık
ilkelerinden hangisine ters düşmektedir?

5.

Üçüncü Durumun OlanaksızlığıA)
ÇelişmezlikB)
ÖzdeşlikC)
Yeter-NedenD)

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in
mantık üzerine yazdığı altı kitaptan biri
değildir?

6.

Sofistik KanıtlarA)
Birinci AnalitiklerB)
SembollerC)
TopiklerD)

17. yüzyılda W. Leibniz tarafından "Her
yargının doğruluk nedeni bir başka yargıdır.
O halde, her yargının doğruluğu için bir
başka yargı gereklidir." şeklinde açıklanan
mantık ilkesine ne ad verilir?

7.

Üçüncü Durumun OlanaksızılığıA)
Yeter-NedenB)
ÇelişmezlikC)
ÖzdeşlikD)

Mantık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

8.

Mantık, doğru düşünmenin kurallarını
inceleyen bir disiplindir.

A)

Mantık, tüm bilimlerin temelinde yer alır.B)
Mantığın batı dillerindeki karşılığı “logic”tir.C)
Mantık doğrusu, doğrululuğu gözlem ve
deneyle kanıtlanabilen yargılardır.

D)

İstanbul ve Ankara kalabalık şehirlerdir.
İstanbul’da trafik çok yoğundur. O halde
Ankara’da da trafik çok yoğundur.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki akıl yürütme
biçimlerinden hangisine bir örnektir?

9.

DedüksiyonA)
TümdengelimB)
TümevarımC)
AnalojiD)

Aşağıdakilerden hangisi “olumlu – olumsuz”
kavram çiftine bir örnektir?

10.

Saygılı – SaygısızA)
Tembel – ÇirkinB)
İyi – KötüC)
Nazlı – BencilD)
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A
“Bazı ağaçlar yeşil değildir.” önermesinin
ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Bazı yeşiller ağaçtır.A)
Her yeşil olmayan ağaçtır.B)
Bazı ağaçlar yeşildir.C)
Bazı yeşil olmayanlar ağaç değildir.D)

Aşağıdakilerden hangisinde, sırasıyla
“beyaz” ve “beyazlık” kavramlarının çeşitleri
verilmiştir?

12.

Açık kavram - Genel kavramA)
Genel kavram - Tekil kavramB)
Tekil kavram - Soyut kavramC)
Somut kavram - Soyut kavramD)

Bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini
değiştirmeden özne ve yüklemin yerini
değiştirmeye düz döndürme denilir.

Yukarıdaki bilgiye göre, “Tüm çiçekler güzel
kokar.” önermesinin düz döndürmesi
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Bazı güzel kokanlar çiçektir.A)
Bazı güzel kokmayanlar çiçek değildir.B)
Hiç güzel kokmayanlar çiçek değildir.C)
Bazı güzel kokanlar çiçeklerdir.D)

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Tümel”den biri
değildir?

14.

İlintiA)
ÖzgülükB)
KıyasC)
TürD)

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu (apodiktik)
bir önermedir?

15.

Bazı insanlar güzel yüzlüdür.A)
Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.B)
“pi” sayısının (3,14…) virgülden sonraki 665.
rakamı “3”tür.

C)

Balıklar memeli hayvanlardır.D)

Aşağıdaki önermelerden hangisi özdeşlik
ilkesine bir örnek değildir?

16.

Bitkiler ya canlıdır ya da canlı değildir.A)
Herşey güzel ise herşey güzeldir.B)
İnsan insandır.C)
Eğer beş kere beş yirmi beş ediyorsa beş
kere beş yirmibeş ediyordur.

D)

“Hiçbir cimri dost değildir.” önermesinin düz
döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Hiçbir dost cimri değildir.A)
Tüm dostlar cimridir.B)
Bazı cimriler dosttur.C)
Hiçbir cimri olmayan dost olmayandır.D)

Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?18.

Su 100 ºC derecede kaynar.A)
İstanbul Türkiye’nin başkentidir..B)
Bütün kuğular beyazdır.C)
Ah bir zengin olsam!D)

Bir öncülü ya da sonucu eksik bırakılmış
kıyaslara ne ad verilir?

19.

SoritA)
Zincirleme KıyasB)
EntimemC)
Hulfi KıyasD)

Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde
sırasıyla kolektif ile distribütif kavram
verilmiştir?

20.

Balık – KuşA)
Ordu – AskerB)
Kedi – Bazı KedilerC)
Ayşe – Bazı KadınlarD)
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SEÇMELİ MATEMATİK 1 A
 pozitif terimli bir geometrik dizi ve

olduğuna göre, bu dizinin ortak

çarpanı kaçtır?

1.

1/9A)
1/4B)
1/2C)
1/3D)

 dizisinin kaçıncı terimi 3’e

eşittir?

2.

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

Bir geometrik dizide birinci terim 4 ve ortak

çarpan ise, dizinin 10. terimi kaçtır?

3.

A)

B)

C)

D)

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

4.

A)

B)

C)

D)

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

5.

A)

B)

C)

D)

  dizisinin 3. terimi kaçtır?
6.

A)

B)

C)

D)
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A
Birinci terimi 3 ve ortak farkı 5 olan bir
aritmetik dizinin ilk dört teriminin toplamı
kaçtır?

7.

37A)
38B)
41C)
42D)

Bir kültürdeki bakteri sayısı her saat 3 katına
çıkmaktadır. Başlangıçta 100 bakterinin
bulunduğu bu kültürde 3 saatin sonunda
bakteri sayısı kaçtır?

8.

270A)
300B)
900C)
2.700D)

 ve olan bir aritmetik
dizinin genel terimi aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)

24 litre süt, 36 litre ayran ve 60 litre su hiç
artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde
eşit hacimli şişelere doldurulacaktır.

Buna göre en az kaç şişe kullanılacaktır?

10.

12A)
10B)
8C)
5D)

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

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

11.

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

Bir kutudaki kalemler üçer üçer saydığında 1
kalem, dörder dörder saydığında 2 kalem ve
yedişer yedişer sayıldığında ise 5 kalem artıyor.

Buna göre, bu kutuda en az kaç kalem vardır?

12.

92A)
82B)
79C)
74D)

5 basamaklı 6x54y sayısı 30 ile tam
bölünebildiğine göre, x değeri
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

13.

1A)
3B)
6C)
9D)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0102-A

32 İzleyen sayfaya geçiniz.



A

Kenar uzunlukları 270 cm ve 375 cm olan
dikdörtgen biçimindeki odanın tabanı, kenar
uzunlukları tam sayı olan eş kare fayanslarla
döşenecektir.

Buna göre, kare fayansın bir kenarının
uzunluğu en fazla kaç cm'dir?

14.

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

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

15.

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

 olduğuna göre x.y değeri

kaçtır?

16.

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

%10 kârla 165 TL’ye satılan bir maldan elde
edilen kâr miktarı kaç TL’dir?

17.

18A)
16,5B)
15C)
13,5D)

Bir belediyenin abonelerinden kullandıkları su
miktarına göre aldığı ücreti veren tarife aşağıda
verilmiştir.

• İlk 5 m3 su için sabit 10 TL,
• 5 m3’ ten sonraki her bir m3 su için 2,5 TL
ücret alınmaktadır.

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

18.

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

Bir doktor 6 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu
doktor ilk nöbetini cumartesi günü tuttuğuna
göre, 11. nöbetini hangi gün tutar?

19.

PazartesiA)
SalıB)
ÇarşambaC)
PerşembeD)

Yıllık %5 bileşik faiz oranıyla bankaya
yatırılan 16.000 TL, 3 yıl sonunda kaç TL’ye
ulaşır?

20.

19.416A)
18.522B)
17.974C)
16.878D)
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SEÇMELİ MATEMATİK 4 A

Yukarıdaki     şekilde     [KL] // [NP],
[KP]∩[LN]={M}, |KM|=20 cm, |LM|=15 cm ve
|MP|=12 cm olduğuna göre, |MN|=x kaç
cm’dir?

1.

25A)
17B)
9C)
8D)

Yukarıdaki şekilde 

|KL|=7 cm, |MN|=9 cm ve |LM|=12 cm
olduğuna göre, |KN| kaç cm’dir?

2.

20A)
22B)
26C)
28D)

Yukarıdaki PRS üçgeninde 
|PV|=10 cm, |PT|=|VR|=5 cm ve |VT|=8 cm
olduğuna göre, |RS|=x kaç cm’dir?

3.

12A)
16B)
20C)
24D)

Yukarıdaki  KLM  üçgeninde   [PS] // [LM],
[NR] // [KM], |NS|=|SR|, |KN|=4 cm, |PL|=3 cm
ve |LR|=15 cm olduğuna göre, |MR|=x kaç
cm’dir?

4.

10A)
12B)
14C)
15D)
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A

Yukarıdaki KLM üçgeninde |KP|=|PL|,

|KR|=|RM| ve olduğuna
göre, A(PLMR) kaç cm2 dir?

5.

60A)
80B)
120C)
160D)

Aşağıdaki tam sayı üçlülerinden hangisi bir
Pisagor üçlüsü değildir?

6.

(3, 4, 5)A)
(8, 16, 17)B)
(5, 12, 13)C)
(7, 24, 25)D)

Yukarıdaki yolunun eğimi 7/24 ve

yüksekliği  21 m  olduğuna  göre,  

yolunun uzunluğu kaç cm’dir?

7.

25A)
50B)
75C)
100D)

 ifadesinin değeri

kaçtır?

8.

1A)
0B)
–1C)
–2D)

K(4,–7) ve L (–1,5) noktaları arasındaki uzaklık
kaç birimdir?

9.

11A)
13B)
15C)
17D)

Yukarıdaki PRS dik üçgeninde 

 |PS|=6 cm ve |HS|=4 cm

olduğuna göre, |RH|=x kaç cm’dir?

10.

2A)
5B)
7C)
9D)

Yukarıdaki ABC dik üçgeninde 

 ve olduğuna göre,

kaç cm2 dir?

11.

A)

B)

C)

5 D)

 olduğuna göre, M’nin
alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

12.

10A)
7B)
5C)
4D)
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A
 ifadesinin eşiti

aşağıdakilerden hangisidir?

13.

A)

B)

C)

D)

ifadesinin değeri kaçtır?
14.

–2A)
0B)
1C)
2D)

 radyanlık açının esas ölçüsü kaç

radyandır?

15.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun esas

periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun esas
periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

17.

A)

B)

C)

D)

Bir ABC üçgeninin iç açıları 

olmak üzere, 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

18.

A)

B)

0C)
1D)

x=sin150, y=cos70, z=tan170 olduğuna göre;
x, y ve z’nin büyükten küçüğe sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

x > y > zA)
y > x > z B)
z > x > yC)
z > y > xD)

105°’lik açının esas ölçüsü kaç radyandır?20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ TARİH 1 A
İskit hükümdarı Alp Er Tunga ile Pers
hükümdarı Kirus arasında geçen mücadeleler
Firdevsi tarafından yazılan hangi esere konu
olmuştur?

1.

ŞehnameA)
Ayn’ül AyanB)
NasihatnâmeC)
Muhtasar-ı Fi’l HisabD)

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk
göçlerinin nedenleri arasında yer almaz?

2.

Otlakların sayısının gittikçe artan sürülere
yetmemesi

A)

Tabiî afetlerin yaşanmasıB)
Türk boyları arasında siyasal
anlaşmazlıklardan dolayı savaşların çıkması

C)

I. Haçlı Seferi'nin gerçekleşmesiD)

İskitler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

3.

İskitler maden işlemekte ustaydılar.A)
Üzengi ilk defa İskitler tarafından
kullanılmıştır.

B)

İskitlerde tek tanrılı bir din anlayışı vardı.C)
İskitler ata binmekte çok başarılıydılar.D)

İranlıların "Eftalit" adı ile isimlendirdikleri
Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

4.

SabarlarA)
AkhunlarB)
HazarlarC)
AvarlarD)

Mete’nin MÖ 201 yılında çıktığı Çin Seferinde
büyük başarılar elde etmesine rağmen Çin
topraklarına yerleşmeyip Çin
İmparatorluğunu vergiye bağlayan bir
antlaşma yapmayı uygun görmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Tunguzların İpek Yolu ticaretini engelleme
çalışmalarını önlemek istemesi

A)

Tölesler ve Kırgızları egemenliği altına
almayı öncelik haline getirmesi

B)

Çin gibi son derece geniş topraklara sahip
bir devletin dışarıdan yönetilemeyeceğini ve
istilâ edilemeyeceğini bilmesi

C)

Akhunların ani saldırılarından dolayı geri
dönmek istemesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hun
hükümdarı Attila’nın gerçekleştirdiği
seferlerinden biri değildir?

6.

İtalya SeferiA)
Ulyanoğlu SeferiB)
I. Balkan SeferiC)
II. Balkan SeferiD)

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

7.

ÇoğalmakA)
Kanun nizam sahibiB)
TüremekC)
Olgunluk çağıD)

Akhunlar aşağıdaki devletlerden hangilerinin
ortak saldırıları sonucunda yıkılmıştır?

8.

Hazarlar ve TürgişlerA)
Kök Türkler ve SasanilerB)
Bizans ve UygurlarC)
Karluklar ve AvarlarD)

Dede Korkut Hikayeleri’nin ortaya
çıkmasında hangi Tük kavimleri arasındaki
mücadele etkili olmuştur?

9.

Kıpçak – OğuzA)
Hazarlar – AvarlarB)
Peçenek – BizansC)
Türgişler – BulgarlarD)

Türk tarihinde Museviliği kabul eden ilk ve
tek Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

10.

AvarlarA)
HazarlarB)
KırgızlarC)
UygurlarD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0102-A

37 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Karluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

11.

Codeks Cumanicus adıyla bir sözlükleri
bulunmaktadır.

A)

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

B)

751 yılında yapılan Talas Savaşı’nda
Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilerin
yenilmesine katkıda bulunmuşlardır.

C)

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur.D)

Tarihte İstanbul’u ilk defa kuşatan Türk kavmi
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

AvarlarA)
TürgişlerB)
Ak HunlarC)
HazarlarD)

Oğuzların din adamlarına ne ad verilir?13.

KurganA)
KamB)
YuğC)
BalbalD)

Türklerin kullandıkları ilk alfabe
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Arap AlfabesiA)
Latin AlfabesiB)
Köktürk AlfabesiC)
Kiril AlfabesiD)

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

15.

BoyA)
UrugB)
BodunC)
OguşD)

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

16.

SavaşA)
TöreB)
DevletC)
BarışD)

İlk Türk Devletleri’nde yöneticiler ile halk
arasında karşılıklı görev ve sorumlulukları
belirten yazılı olmayan anlaşmaya ne ad
verilir?

17.

TutukA)
EmçiB)
ÜlüşC)
TüzD)

Çin'i sürekli baskı altında tutmak amacıyla
Çin’e kırk altı sefer yapan II. Kök Türk
hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Kutluk KağanA)
Ta-lo-pien KağanB)
Tardu KağanC)
Kapgan KağanD)

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

19.

Hz. AliA)
Hz. ÖmerB)
Hz. EbubekirC)
Hz. OsmanD)

Hunların Çin üzerine yaptıkları seferlerin
başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Mani Dini’nin yayılmasını engellemekA)
İslamiyet’in kuzeye doğru yayılmasını
sağlamak

B)

İpek Yolu’na hâkim olmakC)
Budizm'in yayılmasını sağlamakD)
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SEÇMELİ ALMANCA 6 A
Ihr seid noch hier? Ich dachte, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

ihr wärt schon in der VersammlungA)
er wohnt nicht hierB)
sie kann im Kino arbeitenC)
du sollst deine Hausaufgaben machenD)

Wenn wir viel Geld -------, ------- wir ein neues
grosses Haus kaufen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

hätten / würdenA)
haben / wirdB)
hattest / wirstC)
hättet / würdestD)

Wir ------- sehr gern auf einer Insel.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

wärstA)
warstB)
warC)
wärenD)

Du bist noch hier? Ich dachte, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

sie kann im Kino arbeitenA)
du wärst schon in der SchuleB)
wärst du auch mitgekommen, hätten wir viel
Spaß

C)

er wohnt nicht hierD)

A: Wo warst du gestern Abend?
B: Ich war im Kino!
A: -------

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

5.

Ich dachte du wärst zu Hause!A)
Er hat keine Zeit ins Theater zu gehen!B)
Ich gehe lieber nach Hause!C)
Wir wollen auch zu Hause bleiben!D)

A: Stell dir vor, du wärst jetzt in Antalya!
B: -------! Ich würde immer schwimmen!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

6.

Kommt mitA)
Das wäre ja superB)
Lauf schnellerC)
Hatte sie gewusstD)

Murat sagt, -------, Deutsch zu lernen.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

selten spiele ich mit den KindernA)
sie würden gerne in Deutschland lebenB)
er habe bis jetzt keine Gelegenheit gehabtC)
immer könnten wir ins Theater gehenD)
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A
-------, es werde heute ein schönes Wetter geben.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

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

Man sagt, -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi  doğru olarak
tamamlamaz?

9.

wir hätten morgen keine SchuleA)
wird den Zug verpassenB)
der Lehrer sei verheiratetC)
der Arzt arbeite privatD)

Es hat einen Verkehrsunfall gegeben, ------- dem
glücklicherweise keiner verletzt wurde.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

fürA)
zuB)
imC)
beiD)

Dieser Roman ist von einem weltberühmten
Schriftsteller ------- worden.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

geschriebenA)
gedrehtB)
gemachtC)
geholtD)

Der Film ist von einem ------- ------- gedreht
worden.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

12.

kleine KinderA)
alte FrauB)
guten RegisseurC)
schöne AussichtD)

Was hast du über deinen Freund gehört?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

13.

Sie wollte auch an der Versammlung
teilnehmen.

A)

Ich bin immer krank geworden.B)
Er hat gesagt, dass er am Wochenende
kommen will.

C)

Ich habe gehört, er habe wieder geheiratet.D)
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A
Ich habe gehört, sie habe wieder geheiratet. 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

Was hast du über deine Freundin gehört?A)
Warum hast du keine Zeit für mich?B)
Bist du krank?C)
Haben Sie Kinder?D)

Was bedeutet “Yaşasın!” auf Deutsch?

“Yaşasın!” sözcüğünün Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Er möge Erfolg haben!A)
Er möge kommen!B)
Er sei krank!C)
Er lebe hoch!D)

Schmeckt dir der Sauerkraut, der aus
Deutschland kommt?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmişitr?

16.

Nein, danke. Ich habe schon gegessen.A)
Ja, ich möchte auch ein Kilo holländischen
Käse kaufen.

B)

Ja, der Sauerkraut, der aus Deutschland
kommt, schmeckt mir sehr gut.

C)

Nein, ich mag den türkischen Döner nicht
sehr gern.

D)

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

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Baba kızına bisiklet aldığı için çok mutlu.A)
Babasına bisiklet alan kız çok mutlu oldu.B)
Babasının bisiklet aldığı kız çok sevindi.C)
Çocuk babasından bisiklet almasını istedi.D)

Meine Freundin, -------, geht in die 8. Klasse.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

das ich einen Roman kaufen willA)
deren Haare blond sind B)
den du kennstC)
denen Geburtstag wir gefeiert habenD)

Die Männer, mit ------- ihr gesprochen habt, sind
meine Freunde.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

demA)
derenB)
denenC)
dessenD)

Der Mann, -------, arbeitet an unserer Schule.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırkılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

das wurde 10 Jahre altA)
der ein Sportlehrer istB)
die hatte viel ArbeitC)
die gehört die TascheD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0102-A

41 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ ALMANCA 8 A
Was bedeutet "boş" auf Deutsch?

"boş" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1.

richtigA)
genialB)
leerC)
relativ D)

Es gibt immer wieder neue Entdeckungen und
Erfindungen.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Yenilikleri ve buluşları her zaman çok
beğenirim!

A)

Yeni buluş ve keşifleri her zaman takip
ederim.

B)

Siz zaten hep yeni şeyler bulursunuz!C)
Her zaman yeni keşif ve buluşlar vardır.D)

Ich würde gern ein Kinderarzt werden.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

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

Die Schüler gehen von der ersten bis zur vierten
Klasse in die -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

GrundschuleA)
HauptschuleB)
RealschuleC)
GesamtschuleD)

A: Was machen die Schüler, die eine 
Gesamtschule besucht haben?

B: Sie können einen Beruf erlernen!
A: -------
B: Ja, wenn sie wollen, können sie auch aufs 

Gymnasium gehen!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

5.

Das war auch im Film zu sehen!A)
Gehen sie auf die Gesamtschule?B)
Naja, dann müssen sie an zwei Tagen zur
Berufsschule!

C)

Können sie auch aufs Gymnasium gehen?D)

Ich würde gern ein Auto erfinden, --------.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

wenn ich mitkommen kannA)
ob ich ein neues kaufen kannB)
daß ohne Benzin läuftC)
damit wir zusammen fahren könnenD)

Was bedeutet das Gegenteil von
“unzufrieden“?

“unzufrieden“ sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

zufrieden A)
spannendB)
beruhigendC)
sammelnD)
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A
Das ------- Hochrad findet in einigen
europäischen Ländern immer ------- grosse
Freude.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

alte / nochA)
kleine / sonstB)
andere / denktC)
folgende / bietetD)

Weil sich die Besucher alle Sehenswürdigkeiten
in Ruhe anschauen können.

Welche Frage passt  zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

Warum ist es im Sommer wunderbar für die
Besucher?

A)

Was machst du im Sommer?B)
Welche Probleme hast du im Sommer?C)
Wohin willst du im Sommer gehen?D)

Das Internet ------- ein riesiger Müllhaufen, -------
Perlen enthält.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

10.

war / habeA)
wird / dieB)
ist / dasC)
kann / hattestD)

Heutzutage sind die Fernseher die größten
kulturellen Katastrophen.

Wie lautet der obige Satz in der Sigularform?

Yukarıdaki cümlenin tekil hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Die Katastrophen entwickeln sich wegen
dem Fernseher.

A)

Heute sind die Fernseher eine grosse
Katastrophe.

B)

Heutzutage ist der Fernseher die größte
kulturelle Katastrophe.

C)

Der Fernseher wird zu einer Katastrophe.D)

Fahren die Kinder gern Fahrrad?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun
cevabı değildir?

12.

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

A: Weißt du eigentlich, was Velotaxi bedeutet?
B: -------
A: Das ist interessant! Dann braucht es 

überhaupt kein Benzin?
B: Genau, es braucht nur menschliche

Energie!
A: Das ist ja toll!

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

13.

Nein, das weiß ich auch nicht!A)
Ja, das ist ein Fahrradtaxi!B)
Ja, du kannst mein Fahrrad nehmen!C)
Nein, ich benutze mein Auto!D)
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A
Was bedeutet "die Quelle" auf Türkisch?

"die Quelle" sözcüğünün Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmişitir?

14.

KaleA)
KaynakB)
KöyC)
KuleD)

In diesem Hotel ------- viele Gäste aus aller Welt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

verstehenA)
nehmenB)
liegenC)
übernachtenD)

Der Rhein fließt ------- Deutschland.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

mitA)
fürB)
durchC)
aufD)

Heinrich Heine ist ein ------- deutscher Dichter.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

berühmterA)
kleinB)
direktC)
blitzenD)

Ren, Almanya’nın en uzun nehridir.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Die meisten Dörfer Deutschlands liegen
direkt am Rhein.

A)

Der Rhein ist der längste Fluss
Deutschlands.

B)

Die Mündung vom Rhein ist am längsten.C)
Der Rhein ist in Deutschland sehr berühmt.D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

Ein PlakatA)
Die KinderB)
Aus SteinC)
Ein Blick D)

Wir haben das Gedicht -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

das ist ein schöner BlickA)
in der Klasse vorgetragenB)
heute neu gekauftC)
dort finden sie InformationenD)
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TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi sürücü adaylarında
aranan şartlardan biri değildir?

1.

Kendine ait aracının bulunması şartıA)
Yaş şartıB)
Öğrenim şartıC)
Sağlık şartlarıD)

Sürücülerin önlerinde giden araçla aralarında
tutmak zorunda oldukları güvenli ve yeterli
mesafeye ne ad verilir?

2.

Geçiş mesafesiA)
Takip mesafesiB)
Görüş mesafesiC)
İntikal mesafesiD)

Gece banketli bir yolu kullanmak zorunda
kalan yayanın aşağıdakilerden hangisini
yapması yanlıştır?

3.

El feneri taşımasıA)
Açık renkte elbise giymesiB)
Üzerinde yansıtıcı bulundurmasıC)
Gidiş yönüne göre sağ bankette yürümesiD)

Kara yolları Trafik Yönetmeliği’nin öngörmüş
olduğu azami hız sınırlarını en fazla yüzde
kaç oranında aştığı tespit edilen sürücülere
cezai işlem yapılmaz?

4.

10A)
15B)
17C)
20D)

Yukarıdaki trafik görevlisinin verdiği işaretin
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Yolun trafiğe açık olması haliA)
Trafiğin bütün istikametlere kapanma haliB)
Trafiği hızlandırma işaretiC)
Yön tayini işaretiD)

Aşağıdakilerden hangisi kara yolu
çeşitlerinden biri değildir?

6.

Taşıt kara yoluA)
Bölünmüş kara yoluB)
İki yönlü kara yoluC)
Tek yönlü kara yoluD)

Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret
veya yansıtıcı cihazlar konulmasının amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Kaza yerindeki trafik akışını durdurmakA)
Trafik yoğunluğunu düzenlemekB)
Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmekC)
Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmakD)

Kamyon kullanabilmek için aşağıdaki sürücü
belgelerinden hangisine sahip olmak
gerekir?

8.

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

Kara yollarından yararlanan sürücü ve
yayalar, aşağıdakilerden hangisinin ikaz ve
uyarılarına öncelikle uymak zorundadır?

9.

Yol çizgisiA)
Trafik görevlisiB)
Işıklı trafik işaret cihazıC)
Trafik işaret levhasıD)

I. Kriko
II. Buz kazıyıcı
III. Bijon anahtarı
IV. Çekme halatı

Yukarıdakilerden hangileri araçlarda
bulundurulması gerekli olan yedek malzeme
ve takımlardandır?

10.

Yalnız IA)
I ve IIB)
I, III ve IVC)
I, II, III ve IVD)
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A
Yapılan denetimlerde, aracın tescili
yapılmadan trafiğe çıktığı tespit edildiğinde
uygulanacak ceza aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Hafif hapis ve para cezasıA)
Para cezasıB)
Ağır hapis cezasıC)
Aracı trafikten men cezasıD)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin yapması
yasak olan hareketlerden biri değildir?

12.

Öndeki aracı takip etmekA)
İki şeridi birden kullanmakB)
Araçlarının cinsine ve hızına uygun olmayan
şeritten gitmek

C)

İşaret vermeden şerit değiştirmekD)

I. Aynı istikamete giden kişilerle araç müşterek
kullanılmalı

II. Kısa mesafelerde araç kullanılmamalı
III. Mümkün olduğunca, toplu taşıma araçları

(metro, tramvay, otobüs, dolmuş,vb.) tercih
edilmeli

IV. Trafiğin yoğun olduğu saatler tercih edilmeli

Yukarıdakilerden hangileri özel araçların
gereksiz kullanımının yol açtığı zararları
azaltmak için yapılması gerekenlerdendir?

13.

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

Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha
fazla kirletici gaz çıkar ve havaya karışır.

Yukarıdaki durumun öncelikle sebep olduğu 
kirlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Gürültü A)
ToprakB)
Su C)
Hava D)

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile
belirlenmiş yaya geçitlerinin bulunduğu
yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden
hangisine aittir?

15.

SürücülereA)
BisikletlilereB)
YayalaraC)
YolcularaD)

Araçların durma ve duraklama halleri dışında,
genelde uzun süreli bekletilmek üzere
bırakılmasına ne ad verilir?

16.

Park etmeA)
DuraklamaB)
BeklemeC)
DinlenmeD)

Aşağıdakilerden hangisi öndeki aracı geçmek
için uygun yerlerden biridir?

17.

Tepe üstüA)
KavşakB)
Köprü ve tünelC)
Kesik çizgili yol kesimiD)

Aşağıdakilerden hangisi yolculara ait kaza
sebeplerinden biri değildir?

18.

Habersiz inilmesi binilmesiA)
Aşırı hız yapılmasıB)
Taşıttan atlanmasıC)
Taşıttan sarkılmasıD)

Araçlarda emniyet kemerinin zorunlu
olmasının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Denetimlerde herhangi bir sorun
yaşamamak

A)

Sürücülerin konforunu artırmakB)
Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza
indirmek

C)

Kazaları önlemekD)

Hurdaya çıkarılan araçların “hurda” olarak
satışlarında aşağıdakilerden hangisi sahiplik
belgesi olarak kullanılır?

20.

Geçici izin belgesiA)
“Hurdaya çıkarılmıştır.” damgası vurularak
sahiplerine verilen tescil belgesi

B)

Araç satış belgesiC)
RuhsatD)
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TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi burun kanamasında
yapılması gereken ilk yardım
uygulamalarından biri değildir? 

1.

Hastanın burun kanatları 5 dk. süre ile
sıkılır.

A)

Hastanın başı hafifçe öne eğilir.B)
Hastanın uzman bir doktora gitmesi
sağlanır.

C)

Hasta yürütülür.D)

Yukarıdaki resimde görülen ilk yardım
uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Şok pozisyonuA)
Kaşık tekniğiB)
Köprü tekniğiC)
Koma pozisyonuD)

Kalp masajı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

3.

Kalp tam olarak durmadan göğüs masajına
başlanmalıdır.

A)

Dış göğüs masajı çalışan kalbe uygulanır.B)
Kalp durmasında ilk 5 dakika içinde
başlanılırsa kalbi tekrar çalıştırmak mümkün
olabilir.

C)

Hasta yumuşak bir zemin üzerine yatırılır.D)

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik
dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu
sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün
ve devamlılığının bozulmasına ne ad verilir?

4.

KopmaA)
ÇıkıkB)
BurkulmaC)
KırıkD)

Yaralıya sağlık görevlilerinin yardımı
sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya
da durumun daha kötüye gitmesini
önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi
araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ne ad
verilir?

5.

İlk yardımA)
TedaviB)
RehabilitasyonC)
TeşhisD)

Aşağıdakilerden hangisi doku ve organ nakli
yapılabilmesi için uygun durumlardan biri
değildir?

6.

Ölümcül olan hastanın hayatının
kurtarılmasının organ ya da doku nakline
bağlı olması 

A)

Organ ya da dokusu alınacak kişinin
hayatını kaybetmiş olması

B)

Bağış yapacak kişinin sağlığında izninin
alınması veya akrabalarından izin alınması

C)

Hekimlerin performanslarını artırmak
istemeleri 

D)

Deri bütünlüğünün bozulmadığı, ancak iç
kanama ve şişmenin görüldüğü kırık türü
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Açık kırıkA)
Kapalı kırıkB)
Hafif kırıkC)
İleri derecede kırıkD)

 Kazazedenin serin yere alınması
 Su ve tuz kaybının giderilmesi için kazazedeye

su-karbonat-tuz karışımı sıvı ya da soda
içirilmesi

Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları aşağıdaki 
durumlardan hangisinde yapılır?

8.

Kafa ve beyin yaralanmasındaA)
El bileğinin burkulmasındaB)
Sıcak çarpmasındaC)
BayılmadaD)

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

9.

EnfeksiyonA)
KanamaB)
TahrişC)
ÖdemD)

İç kanamalarda ilk yardım ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi
yardım istenmelidir.

A)

Hasta hareket ettirilmemelidir.B)
Hastaya bol su içirilmelidir.C)
Üstü örtülerek vücudun ısı kaybetmesi
önlenmelidir.

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

11.

ŞokA)
ZehirlenmeB)
BayılmaC)
KomaD)

I. Hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi
II. Solunumun değerlendirilmesi
III. Dolaşımın değerlendirilmesi
IV. 112 acil yardım servisinin aranması

Yukarıdakilerden hangileri kazazedenin
bilinci kapalı ise hızla değerlendirilmesi
gereken ilk yardımın “ABC”si
adımlarındandır?

12.

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

Aşağıdakilerden hangisi donma durumunda
yapılacak ilk yardım uygulamalarından
biridir?

13.

El ve ayak askı pozisyonda tutulur.A)
Kuru giysiler giydirilir ve sıcak içecekler
verilir.

B)

Donuk bölge ovulur.C)
Ayaklar büzülmüş ise açılmaya çalışılır.D)

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

14.

İtfaiyeci yöntemiA)
Sırtta taşımaB)
Altın beşik yöntemiC)
Kucakta taşımaD)

Şok durumunda uygulanacak ilk yardım ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Kazazede hareket ettirilmeye çalışılmalıdır.A)
Kazazede düz olarak sırt üstü yatırılmalıdır.B)
Kazazedenin mümkün olduğunca temiz
hava soluması sağlanmalıdır.

C)

Kazazede aşırı sıcak ve soğuktan
korunmalıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi sedye üzerine
yerleştirme tekniklerinden biri değildir?

16.

Kaşık tekniğiA)
Altın beşik yöntemiB)
Karşılıklı durarak kaldırma tekniğiC)
Köprü tekniğiD)

Dış kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki
uygulamalardan hangisinin yapılması doğru
değildir?

17.

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle
bastırılır.

A)

Kanayan bölge yukarı kaldırılır.B)
Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde
kazazedenin üstü örtülür.

C)

Kanayan yere kül basılır.D)

Aşağıdakilerden hangisi taşıtların ilk yardım
çantasında olması gerekenlerden biridir?

18.

Yara merhemiA)
Ağrı kesiciB)
Kan şekerini yükseltecek serumC)
Yara bandıD)

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

19.

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

I.   Deri soğuk ve nemlidir.
II.  Nabız düzenli ve dolgundur.
III. Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Yukarıdaki bulgulardan hangileri şok
belirtisidir?

20.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
II ve IIID)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 A
“Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri”
adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine
aittir?

1.

Ömer SeyfettinA)
Refik Halit KarayB)
Sait Faik AbasıyanıkC)
M. Şevket EsendalD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş bir
isimdir?

2.

elmaA)
bahçeB)
denizC)
bahçelikD)

Dünya edebiyatında ilk hikâye örneğini
aşağıdaki yazarlardan hangisi yazmıştır?

3.

BoccaccioA)
ÇehovB)
GogolC)
DostoyevskiD)

Aşağıdakilerden hangisi düşünceyi
geliştirme yollarından biri değildir?

4.

BenzetmeA)
Tanık göstermeB)
GözlemlemeC)
TanımlamaD)

Bir dilin bilinen tarihî seyri içinde kendinden
ayrılmış olup bazı farklılıklar gösteren
kollarına ne ad verilir?

5.

AğızA)
JargonB)
ArgoC)
ŞiveD)

Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı

Yukarıdaki dizelerde dil hangi işlevde
kullanılmıştır?

6.

Dil ötesi işlevdeA)
Kanalı kontrol işlevindeB)
Şiirsel (sanatsal) işlevdeC)
Alıcıyı harekete geçirme işlevindeD)

Aşağıdakilerden hangisi hikâye türünün yapı
unsurlarından biri değildir?

7.

OlayA)
DerlemeB)
MekânC)
ZamanD)

Aşağıdaki şairlerden hangisi Cumhuriyet
Dönemi Türk şiirinde “saf şiir” anlayışının
kurucusu ve en önemli temsilcisidir?

8.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Orhan VeliB)
Fazıl Hüsnü DağlarcaC)
Mehmet Âkif ErsoyD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim
kullanılmamıştır?

9.

Bir daha buna cesaret edebilir miydim?A)
Pazardan turşuları aldık.B)
Arkadaşım rüyasını yorumlamamı istedi.C)
Onu görünce büyük bir sevinç duydum.D)

Aşağıdakilerden hangisi paragraf türlerinden
biri değildir?

10.

Tahlil paragrafıA)
Tasvir paragrafıB)
Fikir paragrafıC)
Sayısal veri paragrafıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olamaz?

11.

Saygı, sevgi, aile bağlılığı, dürüstlük gibi
insani değerler unutulmaya başlandı.

A)

Gelişmiş ülkelerde ana dil eğitimine çok
önem verilir.

B)

Bir diğer deyişle, popüler kültürün egemen
olduğu dönemi yaşıyoruz.

C)

Gelişen teknoloji ile dünyamızın gerçek
anlamda küreselleştiğini görüyoruz.

D)

“Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta”
mısrasında en belirgin edebî sanat
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

TeşhisA)
TeşbihB)
MecazımürselC)
İstiareD)

Bazı özel kavram ve düşüncelerin ifadesinde
kullanılan klişeleşmiş söz ve anlatımlara ne
ad verilir?

13.

İmgeA)
MecazB)
MazmunC)
EğretilemeD)

Aşağıdakilerden hangisi masal türünün
özelliklerinden biri değildir?

14.

Ahlaka dayalı, yararlı, eğitici olarak
düşünülmesi

A)

Hayal mahsulü olmasıB)
Yer, zaman ve kahramanlarının belirsiz
olması

C)

Manzum yazılmasıD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi pekiştirilmiş
sıfattır?

15.

bembeyaz A)
yuvarlakB)
kötülükC)
renkliD)

“Ahmet aslan gibi güçlüdür.” cümlesinde en
belirgin edebî sanat aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Mecazı MürselA)
TeşbihB)
TeşhisC)
İstiareD)

Şiir dili ile oluşturulan ses ve söz kalıplarına
------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi en uygun biçimde
tamamlar?

17.

mazmunA)
edebî sanatB)
eğretilemeC)
imgeD)

Türk edebiyatında Batılı anlamda fabl türünün
ilk örneği aşağıdakilerden hangisine aittir?

18.

ŞinasiA)
ŞeyhîB)
Tevfik FikretC)
Muallim NaciD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük edat görevinde kullanılmıştır?

19.

Bu işi o da yapamaz.A)
Kitabı almak istedim ama yeterli param
yoktu.

B)

Seni kardeşi gibi seviyor.C)
Yıllarca ve yıllarca oğlunu görmedi.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
ünlem işareti (!) konmalıdır?

20.

Bu akşam apartman toplantısı varA)
Uçuyoruz hey, uçuyoruz yaşasınB)
Hiç uçakla yolculuk yaptın mıC)
Evi iyice temizledikD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz
zamir vardır?

1.

Bu dersten sonra herkes bahçede toplansın.A)
Şu paltoyu almak istedi.B)
Onca işim varken sinemaya gelemem.C)
Paramın yarısını Selma’ya verdim.D)

İlk Türk romanı olan “Taaşşuk-ı Talat ve
Fitnat” adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

2.

Namık KemalA)
Yusuf Kamil PaşaB)
ŞinasiC)
Şemseddin SamiD)

“Fatih-Harbiye” adlı roman aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

3.

Reşat Nuri GüntekinA)
Recaizade Mahmud EkremB)
Halit Ziya UşaklıgilC)
Peyami SafaD)

Trajedi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

4.

Kahramanları soylu kişilerdir.A)
Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.B)
Seyircide korku ve acıma hislerini
uyandırmak amacıyla yazılır.

C)

Erdeme ve ahlaka değer verilir.D)

Aşağıdakilerden hangisi romanlarda “tip”
kişisinin özelliklerinden biri değildir?

5.

Dramatik aksiyon ve çatışmalardan
etkilenmesi

A)

Bulunduğu toplumun izlerini taşımasıB)
Değişmemesi ve gelişememesi, tüm
hikâyede aynı görevi üstlenmesi

C)

Tek bir özellik taşımasıD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı
kullanılmıştır?

6.

Çocuklar arkamdan geliyordu.A)
Paketi aşağı bırak.B)
Kedi divanın altında uyuyor.C)
Akşamüstü sahilde yürüyüş yaptık.D)

“Korku, Tanrılar ve İnsanlar, Hürrem Sultan,
Tohum ve Toprak” gibi tiyatro eserleri
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

7.

Ahmet Vefik PaşaA)
Orhan AsenaB)
Haldun TanerC)
Vedat Nedim TörD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman
kayması vardır?

8.

Söz verdiği her yere geç kalıyor.A)
Bizimkiler bu oyuna yarın gelecekler.B)
Şu anda yemek yapıyorum.C)
Dün seni pastanede gördüm.D)

Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro
eserini aşağıdaki yazarlardan hangisi
yazmıştır?

9.

Abdülhal Hâmit TarhanA)
ŞinasiB)
Namık KemalC)
Recaizade Mahmut EkremD)

Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zamanın
rivayeti ile çekimlenmiştir?

10.

alacaktımA)
biliyorsanB)
gelecekmiş C)
baksaydınD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri
vardır?

11.

Bilmem bu kaçıncı bahar?A)
Türkiye’ye ne zaman geldin?B)
Sen de bizimle gelebilir misin?C)
Bunu onlara kim söylemiş?D)
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A
“Şah ve Sultan” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

12.

Hıfzı TopuzA)
Ayşe KulinB)
İskender PalaC)
Sinan YağmurD)

“İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam,
Menziller” adlı şiirler aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

13.

Cahit ZarifoğluA)
Necip Fazıl KısakürekB)
Attilâ İlhanC)
Oktay RifatD)

Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle
okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî
yazılara ne ad verilir?

14.

OtobiyografiA)
MonografiB)
BiyografiC)
PortreD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç iki
cümleyi birbirine bağlamıştır?

15.

Benimle de gelebilirsin.A)
Dersine iyi çalıştı ve sınıfını geçti.B)
Seni ya bu akşam ya da yarın sabah ararım.C)
Çanta ve bavulu sana veriyorum.D)

“Suyu Arayan Adam” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

16.

Necip Fazıl KısakürekA)
Aziz NesinB)
Şevket Süreyya AydemirC)
Abidin DinoD)

Aşağıdakilerden hangisi Ali Şir Nevai’nin
tezkiresidir?

17.

Tezkiretü’ş-ŞuaraA)
Mecalisü’n-NefaisB)
Tezkiretü’l-EvliyaC)
Heşt BehiştD)

“Gündökümü", "Sesler", "Yüzler” adlı eserler
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

18.

Cemil MeriçA)
Salah BirselB)
Tomris UyarC)
Oğuz AtayD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili basit
yapılıdır?

19.

Babam, tabağındaki yemeğin hepsini yedi.A)
Günün ilk ışıkları etrafa yayılıyor.B)
Yolda kalanlara yardım ettik.C)
Her sözümden bir mana çıkarıyordu.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin
karşılıklı olarak yapılması söz konusudur?

20.

Düğüne o da davet edilmiş.A)
Gürültüyü duyan kediler kaçtılar.B)
Gelen misafirlerle tokalaştı.C)
Duyduklarını anlatmaktan çekiniyordu.D)
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TÜRK EDEBİYATI 4 A
"Bugünden sonra divanda, dergâhta,
bargâhta, mecliste, meydanda Türkçeden
başka dil kullanılmayacaktır." diyerek bir
fermanla Türkçeye sahip çıkmak isteyen
devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Karamanoğlu Mehmet BeyA)
Yavuz Sultan SelimB)
Kanuni Sultan SüleymanC)
Fatih Sultan MehmetD)

Aşağıdakilerden hangisi orta oyunu
tiplemelerinden biridir?

2.

KülhanbeyiA)
PişekârB)
Tuzsuz Deli BekirC)
KaragözD)

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

3.

Nef'îA)
AhmedîB)
NâbîC)
NecatiD)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

4.

Âşık Paşa – HarnâmeA)
Süleyman Çelebi – MevlidB)
Şeyh Galip – Hüsn ü AşkC)
Nâbî – HayrabadD)

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

Yukarıdaki dörtlük aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

5.

GüzellemeA)
TaşlamaB)
KoçaklamaC)
AğıtD)

Dörder mısralık bentlerden oluşan ve sitem
temasını işleyen divan edebiyatı nazım şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

MünşeatA)
MusammatB)
MurabbaC)
MüstezâtD)

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

7.

BâkîA)
Şeyh GalipB)
NedimC)
ŞeyhiD)

Dört mısralık Divan Edebiyatı nazım şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

GazelA)
KasideB)
MesneviC)
RubaiD)
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A
Gazelin en güzel beytine ne ad verilir?9.

Matla beyitA)
Makta beyitB)
Musammat gazelC)
Beytü’l gazelD)

Aşağıdaki yazar ve eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

10.

Mevlana Celaleddin-i Rumi - MevlidA)
Yusuf Has Hacip  Kutadgu BiligB)
Kaşgarlı Mahmut  Divanı Lügat’it TürkC)
Edip Ahmet  Atabetü’l HakâyıkD)

Tabiat güzellikleri, sevgi, aşk, ayrılık vb.
konuların işlendiği, özel bir ezgiyle söylenen
halk edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

KoşmaA)
SemaiB)
MâniC)
KoşukD)

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

12.

Nazım HikmetA)
Edip CanseverB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Ümit Yaşar OğuzcanD)

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

Dadaloğlu’nun bu dörtlüğü aşağıdakilerden
hangisine örnektir?

13.

GüzellemeA)
KoçaklamaB)
TaşlamaC)
ÖğütD)

Manas Destanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Kırgızlara aittir.A)
Genellikle 7'li ve 8'li hece ölçüsüyle söylenir.B)
Dize başlarında aliterasyonlar bulunur.C)
Dörtlükler halinde düzenlenmiştir.D)

İslamiyet’in esaslarını ve tasavvufun
inceliklerini göstermek için Hoca Ahmet
Yesevî tarafından yazılan didaktik şiirlere ne
ad verilir?

15.

HikmetA)
İlâhiB)
ÂyinC)
NefesD)

Tasavvuf Edebiyatı'nda ölümden alınacak
dersler ve Tanrı düşüncesinin dile getirildiği
şiirlere ne ad verilir?

16.

İlahiA)
HikmetB)
GazelC)
TevhitD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf
düşüncesini şiirlerine yansıtan şair ve
düşünürlerden biri değildir?

17.

Hallacı MansurA)
Hacı Bektaş VeliB)
Hoca DehhaniC)
MevlânaD)

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

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

18.

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

Yunus Emre'nin didaktik mesnevisi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Behcetü'l-HadâyikA)
Atabetü'l-HakâyıkB)
Risaletü'n-NushiyyeC)
HayriyyeD)

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

20.

MersiyeA)
TürküB)
KasideC)
RubaiD)
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TÜRK EDEBİYATI 5 A
Edebiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

1.

Toplumların siyasal ve sosyal yapısından
etkilenir.

A)

Tarih biliminden yararlanır.B)
Sadece tanık olduğu çağı anlatır.C)
Toplumların gelişimine katkıda bulunur.D)

Edebiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

2.

Diğer bilim dalları ile ilgisi yoktur.A)
Kültür ile arasında sıkı bir bağ vardır.B)
Toplumun siyasi ve sosyal yapısından
etkilenir.

C)

İnsanın kendisini tanımasını sağlar.D)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Döneminde Batı'dan dilimize tercüme edilen
eserlerden biridir?

3.

SefillerA)
İntibahB)
Savaş ve BarışC)
Anna KareninaD)

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

4.

Ahmet MithatA)
Ziya PaşaB)
ŞinasiC)
Namık KemalD)

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

5.

Mustafa Reşit Paşa A)
Ahmet Vefik PaşaB)
I. AbdülmecitC)
Damat İbrahim PaşaD)

Aşağıdakilerden hangisi, Namık Kemal’in
eserlerinden biridir?

6.

SafahatA)
SergüzeştB)
Zavallı ÇocukC)
ÇalıkuşuD)

İlk çeviri roman olan Tercemei Telemak kim
tarafından çevrilmiştir?

7.

Ziya PaşaA)
Abdülhak Hamid TarhanB)
Şemsettin SamiC)
Yusuf Kamil PaşaD)

Ziya Paşa’nın eski edebiyatımızda olmayan
düşünceleri ele aldığı, toplumu
bilinçlendirmeye çalıştığı, toplumun
sorunlarına çare aradığı eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

EmileA)
HarabatB)
ZafernameC)
Terkibi BendD)
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A
Namık Kemal şiirlerinde aşağıdakilerden
hangisine ağırlık vermemiştir?

9.

AşkA)
AdaletB)
ÖzgürlükC)
UlusD)

Yusuf Kamil Paşa'nın 1859 yılında Fransız
yazar Fenelon'dan yaptığı ilk çeviri roman,
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

SefillerA)
TelemakB)
MartıC)
Monte KristoD)

Tanzimat dönemi edebiyatı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Çeviriler ile roman ve hikaye türü gelişmiştir.A)
1839 ve 1860 yılları arası kuruluş dönemi
olarak kabul edilir.

B)

Nesir sanatı bu dönemde ilgi görmemiştir.C)
Sanatta sosyal gayeyi esas almıştır.D)

"Türkçenin roman türünde eser yazmaya
uygun olup olmadığını" denemek amacıyla
İntibah adlı romanı kaleme alan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Hüseyin Rahmi GürpınarA)
Muallim NaciB)
Abdülhak Hâmit TarhanC)
Namık KemalD)

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

13.

Vatan yahut Silistre – Namık KemalA)
Celalettin Harzemşah – Namık KemalB)
Sabr u Sebat – Abdülhak Hâmit TarhanC)
Afife Anjelik – Recaizâde Mahmut EkremD)

Romantizm akımının öncüsü Fransız yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

J.J. RousseauA)
Victor HugoB)
Gustave FlaubertC)
VoltaireD)

Noktalama işaretleri ilk kez hangi dönemde
kullanılmıştır?

15.

İslami DönemA)
I. MeşrutiyetB)
II. MeşrutiyetC)
I. TanzimatD)

Romantizm akımıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Klâsisizm akımına tepki olarak doğmuştur.A)
Hayaller, duygu ve coşkular önem
kazanmıştır.

B)

Akıl ve sağduyuya dayanmaktadır.C)
Öncülüğünü Fransız yazar Victor Hugo
yapmıştır.

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

17.

Ahmet Mithat EfendiA)
Namık KemalB)
Ziya PaşaC)
Sami Paşazâde SezaîD)

Türk Edebiyatı'nda Recaizâde Mahmut Ekrem
tarafından yazılan ilk realist roman
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

CezmiA)
Araba SevdasıB)
Taaşsuk-ı Talat ve FitnatC)
Son PişmanlıkD)

Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-yi aklı eserinde

Ziya Paşa’nın bu beyitiyle, aşağıdaki
atasözlerinden hangisi anlamca örtüşmez?

19.

Her er kişi işiyle ölçülür.A)
İşten artmaz, dişten artar.B)
Adamın iyisi iş başında belli olur.C)
Bir iş bin lâftan iyidir.D)

Tanzimat'la başlayan yenileşme hareketinin
öncülerinden olan, Türk Edebiyatının
yenileşmesi ve öz kaynaklarına dönmesini
savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Faruk Nafiz ÇamlıbelA)
Ziya PaşaB)
Yahya KemalC)
Namık KemalD)
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ALMANCA 3 A
Auf dem Stuhl.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1.

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

Ayfer kommt zurück nach Deutschland.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

Yukarıdaki cümlenin di' li geçmiş zaman şekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Ayfer will nach Deutschland zurückkommen.A)
Ayfer wird nach Deutschland
zurückkommen.

B)

Ayfer ist nach Deutschland
zurückgekommen.

C)

Ayfer war nach Deutschland
zurückgekommen.

D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

schlafeA)
setzeB)
legeC)
steheD)

Wisse Sie, ------- ich Deutschlehrerin bin?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

dennA)
dassB)
wennC)
weilD)

A: Sagen Sie mal, ------- kenne ich Sie?
B: Mich? Das weiß ich nicht.
A: Ach ja, ich kenne Sie ------- dem Buch 

Deutsch für Ausländer.

Welche Wörter ergänzen die Lücken im
obigen Dialog?

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

5.

was / aufA)
wann / zuB)
woher / ausC)
wohin / inD)

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

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

6.

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

Was ist ein Kochgenie?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

Ein Kochgenie kann jede Sprache sprechen.A)
Jemand, der sehr viel verdient.B)
Jemand, der fantastisch spielen kann.C)
Ein Kochgenie kann sehr gut kochen.D)
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A
Mit unserem neuen Gerät können Sie in kurzer
------- Chinesisch sprechen wie ein alter Chinese.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

GruppeA)
TeilB)
UhrC)
ZeitD)

Wir möchten die ------- Schauspielerin
kennen lernen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

berühmteA)
berühmtemB)
berühmterC)
berühmtD)

Der Postmann ------- jeden Tag unsere Post.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

bringt A)
stehtB)
lerntC)
legtD)

Was bedeutet "zirve" auf Deutsch?

"zirve" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Die SchereA)
Der SpiegelB)
Die SpitzeC)
Das SitzenD)

A: Was -------, wenn ich auf diesen Knopf hier 
drücke?

B: Dann ------- die grüne Lampe. 

Welche Wörter passen in die obigen Lücken
im obigen Dialog?

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

12.

leuchte / lerntA)
stecke / machtenB)
mache / drücktC)
passiert / leuchtetD)

Wenn er fantastisch singen kann, ist er ein -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

MelodieA)
MauerB)
MeisterkochC)
MeistersängerD)

Ja, Mutti hat mich vom Flughafen abgeholt.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

Hat Mutti dich vom Flughafen abgeholt?A)
Wo wohnt deine Mutti?B)
Kommt deine Mutti mit dir zusammen?C)
Was macht deine Mutti von Beruf?D)
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A
Ich möchte mit dir zusammen eine Reise
machen.

Welches hat die gleiche Bedeutung mit dem
obigen Satz?

Yukarıdaki cümle ile aynı anlamı taşıyan
cümle  aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

15.

Ich möchte dich zu mir einladen.A)
Ich möchte mit dir zusammen verreisen.B)
Ich plane eine Reise in dein Land.C)
Ich habe Reisepläne gemacht.D)

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

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

Wenn / undA)
Als / warB)
Wo / binC)
Während / aberD)

Das Hotel / Die Pension / Das Motel / Das
Hochhaus

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Die PensionA)
Das HotelB)
Das MotelC)
Das HochhausD)

Ich fahre zurück in die Wohnung und nehme
meine Brille.

Wie lautet der obige Satz im Präteritum?

Yukarıdaki cümlenin geçmiş zaman şekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Ich fuhr zurück in die Wohnung und nahm
meine Brille.

A)

Ich werde zurück in die Wohnung fahren
und werde meine Brille nehmen.

B)

Ich bin in der Wohnung und nehme meine
Brille.

C)

Ich war in der Wohnung und hatte meine
Brille genommen.

D)

Ich werde schon heute das Visum beantragen.
Es kann ein paar Wochen dauern.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Daß der Antrag für ein Visum ein paar
Wochen dauert, haben die Beamten mir
schon heute gesagt.

A)

Ich habe das Visum heute beantragt, aber
es soll ein paar Wochen dauern.

B)

Ich werde schon heute das Visum
beantragen, weil es ein paar Wochen
dauern kann.

C)

Ich habe mich gestern für das Visum
beworben, denn ich habe nur noch ein paar
Wochen.

D)

Ayşe geht jeden Freitag ins Kino.

Wie lautet der obige Satz im Futur?

Yukarıdaki cümlenin gelecek zaman şekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Ayşe kann am Freitag ins Kino gehen.A)
Ayşe wird jeden Freitag ins Kino gehen.B)
Ayşe sollte Freitags ins Kino gehen.C)
Ayşe will am Freitag ins Kino gehen.D)
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İNGİLİZCE 3 A
My friend, Julie visits ------- uncle every Monday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

hisA)
sheB)
herC)
himD)

He couldn’t pass the test, ------- he didn’t study
enough. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

soA)
andB)
orC)
forD)

Take your umbrella! It ------- outside now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

rainsA)
rainB)
is rainingC)
is going to rainD)

Do you read ------- science fiction books?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

a lot ofA)
a littleB)
muchC)
aD)

We ------- get married next month.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

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

I don’t want to sell my house, ------- I need
money.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

yetA)
orB)
forC)
andD)

Mr Branson always ------- milk in the mornings.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

will drinkA)
is drinkingB)
drinkC)
drinksD)

My parents live in a(n) ------- house near İzmir.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

old lovely littleA)
little old livelyB)
lovely old littleC)
lovely little oldD)
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A
This dictionary is mine, that is ------- over there.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

myA)
yourB)
youC)
yoursD)

A: ------- do you usually eat after dinner?
B: I eat an apple.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

10.

WhereA)
WhatB)
How oftenC)
HowD)

------- boys are really kind.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

TheseA)
ThisB)
ThatC)
IsD)

A: How often do you go to the theater?
B: I go to the theater -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

two days agoA)
at the momentB)
yesterdayC)
once a monthD)

------- İstanbul is a very big city.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

theA)
(...)B)
a C)
anD)

A: ------- do you go for holiday?
B: We go to İzmir for holiday.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

14.

WhenA)
WhereB)
WhyC)
WhatD)

Do you want to go to a park ------- a shopping
mall?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

forA)
orB)
butC)
soD)

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

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

16.

hasA)
haveB)
havingC)
hadD)
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A
This is Mark. ------- sons are in France.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

HerA)
HisB)
OurC)
TheirD)

------- hat is this here?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

WhatA)
WhereB)
WhoseC)
WhoD)

She doesn’t drink ------- water.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

muchA)
veryB)
manyC)
fewD)

My brother has got ------- courage to tell this.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

a lot ofA)
a fewB)
a littleC)
manyD)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


