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DİL VE ANLATIM 4 A
Sapsarı tüylerini döker
Ölümü beklercesine

Bu dizelerdeki altı çizili sözün türü
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Durum zarfıA)
Niteleme sıfatıB)
Belgisiz zamirC)
İşaret sıfatıD)

Ne zaman seni düşünsem 
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm
Her akşam seninle 
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni
Seni düşündükçe
Gül dikiyorum elimin değdiği yere 
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları ( İlhan Berk)

Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Akıldan çok duyguya seslenmektedir.A)
Lirik ögelere yer verilmiştir.B)
İmgesel bir dil oluşturulmuştur.C)
Ulusal duygu uyandırma amacı vardır.D)

Epik anlatım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Gerçekle masalsı ögeler iç içedir.A)
Anlatım, kahramanın eylemleri üzerine
kurulmaz.

B)

Belli bir ulusun özelliklerini yansıtır.C)
Olaylar tarihi ve sosyal olaylardan beslenir.D)

 Bu anlatım biçiminde yazar, gördüklerini
duygularının, düşüncelerinin etkisiyle yazar.

 Öznellik ön plandadır. Bu anlatım biçimi
roman, öykü gibi sanatsal türlerde ağırlık
kazanır.

 Bu anlatım biçiminde yazar, varlığın nitelikleri
arasında seçme yaparak en belirleyici olanları
verir.

 Üzerinde bıraktığı etkiye göre görme, işitme,
tatma, dokunma ve koklama duyularından
birine ya da birkaçına diğerlerinden daha çok
yer vererek anlatır.

Yukarıda temel özellikleri belirtilen anlatım
türü aşağıdakilerden hangisidir?

4.

AçıklamaA)
Kanıtlama B)
Betimleme C)
Öyküleme D)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi
geçişsiz bir eylemdir?

5.

Sakınılan göze çöp batar.A)
Sakla samanı, gelir zamanı.B)
Büyük balık küçük balığı yutar.C)
Bugünün işini yarına bırakma.D)

"Bir gün annem sol kolunu iyice sabunladı.
Mutfak diye kullandığımız büyükçe odadaydık.
Erkendi daha, çok erken, çırak kızlar bile
gelmemişti. Kızarmış ekmek kokuyordu mutfak,
bir de demli çay. Babam, kasketiyle ceketini
giymiş, mestlerinin parmak uçlarında yaylanarak
dikiliyordu. Annem sabunladığı sol kolundan iki
bilezik çıkarıp babama verdi. Bir gazete kâğıdına
sarıp özenle cebine yerleştirdi babam. Boyun
atkısını göğsüne çapraz ederken annem de
paltosunu hazırlamıştı. Lastiklerini giydi sonra.
Avluyu geçene dek kasketi bembeyaz oldu
kardan. Sokak kapısının kapandığını duyduk.
“Hayırlı olur inşallah” diye mırıldandı annem."

Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

6.

Anlatımda tanık gösterme yönteminden
yararlanılmıştır.

A)

Yinelemelerle yoğunluk sağlanmaya
çalışılmıştır.

B)

Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.C)
Anlatılanlar belli bir zaman içinde
geçmektedir.

D)
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A
"Çoğu kişi okulda tarih dersini sevmezdi. Onu
sadece sınıf geçmek için not alınması gereken
bir konuymuş gibi görürlerdi. Gene çoğumuz,
okulda okuduklarımızı unutur, bir neden olmazsa
üzerinde bile durmazdık. Bunun nedeni bugünkü
eğitim düzenidir."

Yukarıdaki parçada kaç tane birleşik zamanlı
fiil vardır?

7.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük somut addır?

8.

Sonbaharda bütün ağaçlar yapraklarını
döker mi?

A)

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

C)

Herkesin gönlünde eski günlerin özlemi
vardı.

D)

"Yeni sözler buldum bir nice seni görmeyeli
Daha geniş bir gökyüzünde soluk aldıracak şiire
Hadi bir de bunlarla çağır gelsin aslan heykelleri"

Yukarıdaki dizelerde altı çizili fiillerin yapıları
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru
olarak verilmiştir?

9.

Türemiş - basit - türemişA)
Birleşik - türemiş - basitB)
Türemiş - birleşik - basitC)
Birleşik - birleşik - basitD)

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

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

10.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret
zamiri vardır?

11.

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

O, saati sordu.
Paşalar: "Üc" dediler,
Sarisin bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun basına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon ovasına atlayacaktı. 

Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Belli bir düşünceyi benimsetmek için
yazılmıştır.

A)

Anlatılanlar doğa olaylarıyla
zenginleştirilmiştir.

B)

Çağdaş destan örneğidir.C)
Söz sanatlarından yararlanılmamıştır.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı
bir zamirle sağlanmıştır?

13.

Konya’ya bu hafta mı gideceksin?A)
Dün akşam yemeği kim yaptı?B)
Şu tuzu bana uzatabilir misiniz?C)
Düğüne giderken hangi gömleğini
giyeceksin?

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme
sıfatı vardır?

14.

Ve kısaldı şimdi her nefesim hiç yoktan bir
masalda..

A)

Sen oldun her bakan göz ağlamaklı
mutsuzluğuma.

B)

Sen oldun unuttuklarımı bir bir yaşatan
yeniden.

C)

Upuzun geceler kısaldı her bir satırda.D)
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A
"Sonra Oğuz Kağan askerleriyle İtil adındaki
ırmağa geldi. İtil büyük bir ırmaktır. Oğuz Kağan
onu gördü ve: “İtil’in suyunu nasıl geçeceğiz?”
dedi. Asker arasında iyi bir bey vardı. Onun adı
Uluğ Ordu Bey idi. O akıllı bir erdi: gördü ki bu
yerde pek çok dal ve pek çok ağaç... O ağaçları
kesti ve bu ağaçlara yattı, geçti. Oğuz Kağan
sevindi, güldü ve: “Sen burada Bey ol, senin adın
Kıpçak Bey olsun." dedi.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimilerinden hangisi kullanılmıştır?

15.

Destansı (Epik) anlatımA)
Açıklayıcı anlatımB)
Tartışmacı anlatımC)
Betimleyici anlatımD)

Hangi kitap, insanı küçük dünyasından çıkarıp,
büyülü bir dünyaya sokmaz ki?

Yukarıdaki cümlede altı çizili sıfatların türleri,
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru
olarak verilmiştir?

16.

İşaret sıfatı – belgisiz sıfar – asıl sayı sıfatıA)
Soru sıfatı – üleştirme sıfatı – kesir sayı
sıfatı

B)

Soru sıfatı – niteleme sıfatı – belgisiz sıfatC)
Belgisiz sıfat – niteleme sıfatı – sayı sıfatıD)

Aşağıdakilerden hangisi öykünün
ögelerinden biri değildir?

17.

OlayA)
ZamanB)
Yer C)
DüğümD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tür adı,
özel ad olarak kullanılmıştır?

18.

Yağmur, bütün şehrin sular altında
kalmasına sebep olmuştu.

A)

Mert, güneşin altında beklemekten sıkılıp
eve girdi.

B)

Barış biter bitmez mahallemize düşman
askerleri geldi.

C)

Gül, evimizin bahçesindeki en değerli
çiçeklerindendi.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil
kullanılmıştır?

19.

Dışardan esen rüzgârın sesi dolduruyordu
odayı.

A)

Bütün olanaklarımızı kullanıp bu sorunu
çözeceğiz.

B)

Atık kâğıt toplamak için yapılmış araba çok
güzeldi.

C)

Aynadan yansıyan yorgun görüntüsüne
baktı.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad
birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

20.

Şehrin öncesini, bugününü bildiğini
sanıyordum.

A)

Üniversitedeki değişimler ona olan
bağlılığımı hiç azaltmadı.

B)

Sakin, kendi halinde, küçük bir kasabada
yaşıyormuş.

C)

Babam, bu köyde doğmuş, büyümüş ve
evlenmiş.

D)
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DİL VE ANLATIM 5 A
Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu
alan metinlerden biridir?

1.

AnıA)
MesneviB)
ŞiirC)
SohbetD)

Eleştiri türüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

2.

Edebiyatımızdaki ilk eleştiri Namık Kemal’in
Tahrib-i Harabat eseridir.

A)

Eleştiri yapan kişi geniş bilgi ve kültür
birikimiyle donanımlı olmalıdır.

B)

Eleştiride eserin bütün özelliklerini ortaya
koymak gereksizdir.

C)

Kişinin kendi eleştirisini yansıtan yazılara
otokritik adı verilir.

D)

“1881 yılında Selanik’te, üç katlı pembe bir evde
dünyaya gelmişim. Annem bana baharda
mayısın herhangi bir günü doğduğumu söylerdi.
Benim doğum günüm niye 19 Mayıs olmasın?
....”

Yukarıda bir bölümü alıntılanan eserin türü
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

DenemeA)
OtobiyografiB)
AnıC)
MakaleD)

Aşağıdakilerden hangisi makale yazarının
sahip olması gereken özelliklerden biri
değildir?

4.

Ele aldığı konuyu ince ayrıntısına kadar
incelemeli

A)

Ele aldığı konuyu ispatlamalıB)
İleri sürdüğü görüş ve düşüncelerini sağlam
kaynaklara dayandırmalı

C)

Yazılarında tarafsız bir tavır takınmak yerine
yorumunu katmalı

D)

Makale türü Türk edebiyatına hangi dönemde
girmiştir?

5.

TanzimatA)
IslahatB)
FetretC)
CumhuriyetD)

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin
özelliklerinden biridir?

6.

Dilin heyecana bağlı işlevde kullanılmasıA)
Hayal gücünün ön planda olmasıB)
İfadelerin açık ve net olmasıC)
Estetiğin ön planda olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi mektup türlerinden
biridir?

7.

Gazete mektuplarıA)
İş mektuplarıB)
Akademik mektuplarC)
Dinsel mektuplarD)

Mektupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

8.

Bir haberi, dileği veya duyguyu başkasına
iletmek için yazılır.

A)

Eldeki en eski mektup örnekleri Mısır
firavunları ve Hititlerin mektuplarıdır.

B)

Mektup kâğıdı temiz ve çizgisiz olmalıdır.C)
Mektubun sol üst köşesi mutlaka
imzalanmalıdır.

D)

Dilekçeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

9.

Dilekçe yazımında kalemin rengi ve türü
önemli değildir.

A)

Sağ alt köşeye ad ve soyadı yazılır ve imza
atılır.

B)

Anlatım yalın ve duru olmalıdır.C)
Sol alt köşeye adres yazılır.D)

Edebiyatımızın gezi türündeki ilk ve en büyük
eseri olarak nitelendirilen Seyahatname'nin
yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Pierre LotiA)
Halikarnas BalıkçısıB)
Evliya ÇelebiC)
Edip Ahmet YüknekiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun
(Karagöz-Hacivat) bölümlerinden biri
değildir?

11.

FasılA)
MesneviB)
MuhavereC)
MukaddimeD)

Herhangi bir konu üzerinde yazarın
düşüncelerini kesin yargıya varmadan,
kurallara bağlamadan görüş ve düşüncelerini
serbestçe ortaya koyduğu fikir yazılarına ne
ad verilir?

12.

MakaleA)
EleştiriB)
FıkraC)
DenemeD)

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek
anlamından başka anlamda kullanılan söze ne
ad verilir?

13.

MecazA)
MısraB)
ŞiirselC)
CoşkuD)

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı
edebi metinlerden biridir?

14.

MesneviA)
MasalB)
DramC)
DestanD)

Aşağıdakilerden hangisi konularına ve yazılış
amaçlarına göre deneme çeşitlerinden
biridir?

15.

Hukuksal denemeA)
Akademik denemeB)
Kişisel denemeC)
Klasik denemeD)

Günlük ve anı ile ilgili  aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

16.

Günlük, günü gününe yazılır.A)
Günlüklerde nesnellik ağır basar.B)
Anı yazarı anlattıklarını kanıtlamak zorunda
değildir.  

C)

Anı, geçmişe yöneliktir.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek
sözcüğün köküne ses benzeşmesi kuralına
uygun bir biçimde eklenmemiştir?

17.

SınıfdaA)
KaçtıB)
ÇiçekçiC)
TarihtenD)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses
düşmesi vardır?

18.

KalbiA)
RengiB)
BoynuC)
BelliD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım
yanlışı vardır?

19.

Yağmurda ıslandık.A)
Sanki kış gelmişti.B)
Benim mektubum gelmiş, seninki nerede?C)
Sende gel istiyorum.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım
yanlışı yapılmıştır?

20.

İçindeki gücün farkına vardı.A)
Sokakta ki adamda kendini gördü.B)
Öyle söylemek istedi ki kendini tutamadı.C)
Mademki geleceksin, bekleyeyim.D)
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DİL VE ANLATIM 6 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki"nin
yazımı doğrudur?

1.

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

"Buluşma, görüşme, konuşma" anlamına da
gelen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

2.

RöportajA)
SöylevB)
NutukC)
MülakatD)

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

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki
eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

3.

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

“Yüz bin okur tarafından bir kez okunmak mı
istersiniz yoksa bir okur tarafından yüz bin kez mi
( ) Bu soruya Paul Valery şu yanıtı verir ( ) “Yüz
bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim 
( )”

Yukarıdaki parçada parantez ile belirtilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

4.

(?) (.) (!)A)
(.) (:) (!)B)
(?) (:) (.)C)
(?) (…) (.)D)

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

5.

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

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses
düşmesi gerçekleşmiştir?

6.

alınA)
kitapB)
arkadaşC)
kahvaltıD)

"Onlar benim fikir ve görüşlerime önem
verirler." cümlesindeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Aynı anlamdaki sözcüklerin bir arada
kullanılması

A)

Ses benzeşmesine uğramış sözcüklerin
kullanılması

B)

Ses türemesinin gerçekleştiği sözcüklerin
kullanılması

C)

Ses daralmasının gerçekleştiği sözcüklerin
kullanılması

D)

Aşağıdaki eser ve tür eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

8.

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

Genellikle parlamentolarda, diplomatik
toplantılarda, mitinglerde kullanılan
söylevlere ne ad verilir?

9.

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

Röportajın özelliklerine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

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

A)

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

C)

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

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

11.

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

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

12.

Hikmet Feridun Es-Edebiyatçılarımız Ne
Diyorlar ki

A)

Fikret Oytam-Ha Bu DiyarB)
Nurullah Berk-Ustalarla KonuşmalarC)
Yaşar Kemel-Çukurova Yana YanaD)

Atatürk’ün "Söylev" adlı eserinde en çok
üzerinde durduğu dönem aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Çanakkale savaşlarıA)
Osmanlı’nın son dönemleriB)
Cumhuriyetin ilanıC)
Kurtuluş Savaşı yıllarıD)

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

14.

DenemeA)
RöportajB)
ÖyküC)
FıkraD)

İnsanları heyecanlandırmak, bir fikri, bir
kanaati insanlara aşılamak ve benimsetmek
isteyen bir konuşmacının seçeceği tür
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

MülakatA)
SohbetB)
SöylevC)
RöportajD)

Söylev türüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

16.

İlk örnekleri Kelt dönemlerinde görülür.  A)
Cumhuriyet döneminin en büyük
konuşmacısı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

B)

Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı
biçimde ortaya konur.

C)

Söylev heyecanlandırarak bir fikri
aşılamaktır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi bir söylev çeşidi
değildir?

17.

EkonomikA)
AkademikB)
DinselC)
MekansalD)

Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanım
alanlarından biridir?

18.

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

C)

Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.D)

Karşılıklı buluşmak, görüşmek anlamlarına
gelen, ünlü kişilerin çeşitli yönlerini tanıtmak
veya toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu
aydınlatmak için ünlü kişilerle, uzmanlarla
yapılan görüşmeleri sorulu cevaplı aktaran
yazılara ne ad verilir?

19.

MülakatA)
SöylevB)
HitabetC)
DenemeD)

"Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler
yaptık; bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk
kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye
Cumhuriyeti’dir."

Yukarıda bir parçası alıntılanan Atatürk’ün
konuşmasının türü aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

HatıratA)
NesirB)
NutukC)
TiradD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 A
"Din" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

1.

İnsanların yararına olan iyi ve güzel
davranışları öğütler. 

A)

İnsanları huzur, barış ve kardeşliğin hakim
olduğu bir hayat yaşamaya yöneltir.

B)

Kin, nefret ve intikam gibi her türlü kötülüğü
destekler.

C)

İnsanların kardeşçe barış ve huzur içinde
yaşamalarını öğütler. 

D)

Dünyada ilk inanma kiminle başlamıştır?2.

Hz. ÂdemA)
Hz. NuhB)
Hz. İbrahimC)
Hz. İlyasD)

Monoteizm nedir?3.

Tanrı tanımazlıkA)
Bunalım felsefesiB)
Çok tanrıcılıkC)
Tek tanrıcılıkD)

Ateizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

4.

Ateizme göre Allah yoktur ancak kutsal
kitaplar, melekler, mucizeler vardır. 

A)

Ateizm Tanrı'nın varlığını reddetme,
tanrıtanımazlık anlamına gelir. 

B)

Ateist kişi, Tanrı'nın var olmadığını ileri
süren ve bu görüşü savunan kişidir. 

C)

Ateizm "din afyondur" tezini savunur. D)

İnsanın hayatta karşılaştığı hastalık, musibet
ve felaketler karşısında çaresiz kaldığı
durumlardan en önemli teselli kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

ArkadaşA)
DinB)
AileC)
ParaD)

I.   Beden, elbise ve çevreyi kirlerden arındırmak 
      temizliğin maddi yönünü oluşturur.
II.  Duygu, düşünce    ve    kalbi kötülüklerden      
     arınmak temizliğin manevi yönünü oluşturur. 
III. Temizlik, İslam dininin üzerinde önemle           
     durduğu bir konudur. 

Temizlik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

6.

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

Hac ve Umrede ihrama girerken boy abdesti
almanın hükmü nedir?

7.

MubahA)
FarzB)
MekruhC)
SünnetD)

Ağıza ve buruna su çekilerek temizlenmek ve
vücudun tamamını hiç kuru yer kalmayacak
şekilde yıkamaya ne ad verilir?

8.

Mesh etmekA)
TeyemmümB)
GusülC)
Namaz abdestiD)

Zariyat Suresi 56. ayetteki "Ben cinleri ve
insanları, ancak bana kulluk etsinler diye
yarattım." cümlesinin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

İnsanın dünyada gününü gün etmesiA)
İnsanın nefsine her isteğini vermesiB)
İnsanın dünya malı biriktirmesiC)
İnsanın Allah’ı tanıyıp O’na ibadet etmesiD)

İbadet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

10.

Ailesinin rızkını helal yoldan kazanmak için
çalışmak, darda kalanlara yardım etmek
ibadet değildir.

A)

Allah’ın yasakladığı kötü ve çirkin
davranışlardan uzak durmak bir ibadettir.

B)

Bir ibadet başka bir ibadetin yerine
geçemez. 

C)

Allah’ı memnun etmek için faydalı ve güzel
işler yapmak bir ibadettir. 

D)
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A
Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ilk vahiy'i getiren
melek aşağıdakilerden hangisidir?

11.

İsrafilA)
AzrailB)
CebrailC)
MikailD)

Hicret ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

12.

Müslümanlar Medine'ye hicret ederek
müşriklerin baskı ve zulümlerinden
kurtulmuşlardır. 

A)

Hicret, İslam tarihinde önemli bir olaydır. B)
İslam dininin yayılması hicretten sonra
azalmıştır. 

C)

Müslümanlar hicretten sonra inançlarını
özgür şekilde ifade etme imkânına
kavuşmuşlardır. 

D)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'e
herkesin "Muhammedü'l-Emin" demesinin
nedenidir?

13.

Hz. Muhammed'in zengin olmasıA)
Hz. Muhammed'in dürüst davranışlarıyla
topluma kendini kabul ettirmesi

B)

Hz. Muhammed'in cesur olmasıC)
Hz. Muhammed'in genç olmasıD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’de ilk iş
olarak yaptırdığı mescit aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Mescid-i AksaA)
Mescid-i KıbleteynB)
Mescid-i NebiC)
Mescid-i HaramD)

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) süt annesinin adı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

HalimeA)
FatımaB)
ÂmineC)
ZeynepD)

"Kaf dağı zerrem değil,
Ay ve güneş bana kul.
Hakdır aslım, şek değil.
Mürşid Kur'an bana."

"Tevrat ile İncil'i,
Furkan (Kur'an) ile Zebur'u,
Bunlardaki beyanı,
Cümle (hepsini) vücutta (var) bulduk."

Yukarıdaki dörtlükler aşağıdaki ünlü din
adamlarından hangisine aittir?

16.

Yunus EmreA)
Hoca Ahmet YesevîB)
Mevlane Celaleddin RumîC)
Hacı Bektaş VeliD)

Kur’an-ı Kerim kaç cüzden oluşur?17.

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

Kuran-ı Kerim’in indirilme süreci kaç yılda
tamamlanmıştır?

18.

5A)
10B)
15C)
23D)

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı Kerim'in
öğütlediği güzel ahlak ilkelerinden biri
değildir?

19.

Başkalarının özel hayatına saygılı olmakA)
Hırsızlık yapmakB)
Anne babaya iyi davranmakC)
Komşu ve akrabalarla iyi ilişkiler kurmakD)

Kur’an-ı Kerim’i baştan sona bir defa
okuyarak bitirmeye ne ad verilir?

20.

HatimA)
TecvitB)
MealC)
MukabeleD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 A
I.  Toplum ya da fertler tarafından  benimsenen    
     birleştirici unsurlardır. 
II. Toplumun manevi   ve   sosyal   ihtiyaçlarını     
     karşıladığına     ve     fertlerin     iyiliği        için 
     olduğuna  inanılan ölçütlerdir. 
III. Bireyin bilincinde yer alan ve davranışı            
     yönlendiren unsurlardır. 
IV. Sadece bilinci değil, duygu ve heyecanları da 
      ilgilendiren yargılardır. 

Yukarıdakilerden hangileri değerlerin
özelliklerindendir?

1.

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

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Musa’ya
indirilen ve Yahudilerin dinî öğretileri
içerisinde yer alan “on emir” arasında yer
almaz?

2.

Öldürmeyeceksin.A)
Zina etmeyeceksin.B)
Allah'ın ismini boş yere ağza alabilirsin.C)
Anne ve babana hürmet edeceksin.D)

Değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Doğuştan gelen değerler dinî ve ahlaki
değerlerdir. 

A)

Bir toplumda genel kabul gören veya
benimsenen her türlü duygu, düşünce,
davranış ve kurala değer adı verilir. 

B)

İnanma, saygı duyma, merhametli olma,
yardımsever olma gibi değerler farklı
çağlarda ve farklı toplumlarda farklı anlamlar
taşırlar. 

C)

Davranışlara yön veren değerlerin bir kısmı
insanın fıtratında vardır. 

D)

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin
korunmasını istediği temel ilkelerden biri
değildir?

4.

Canın korunmasıA)
Yalan yere yemin edenin korunmasıB)
Aklın korunmasıC)
Namusun korunmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk milletini bir
arada tutan, toplumu birleştiren ortak
değerlerden biri değildir?

5.

Allah inancıA)
Bencillik ve bozgunculukB)
Bayrak ve İstiklal MarşıC)
Hürriyet ve bağımsızlıkD)

Toplum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Toplumsal değerler  toplumdaki fertleri
ayrıştırır. 

A)

Toplumsal değerler insanları tek tek fert
olmaktan çıkararak birlik beraberlik içinde
yaşayan bir toplum haline getirir.

B)

Toplum, belli bir coğrafya üzerinde yaşayan,
o coğrafya için mücadele etmiş, ortak
değerleri benimsemiş insanlardan oluşur. 

C)

Her toplumun kendine özgü değerleri vardır. D)

I.    Herkesin din ve inanç hürriyetini güvence       
      altına almak
II.   Dinin istismar edilmesine müsaade etmemek
III.  Dinde ruhbanlık anlayışının oluşmasını 
      önlemek

Yukarıdakilerden hangileri laikliğin temel
amaçları içinde yer alır?

7.

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

İnsan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

8.

İnsan manevi yön olarak mutlu ve sevinçli
olmaya ihtiyaç duyar. 

A)

İnsan hem maddi hem de manevi yönü olan
bir varlıktır. 

B)

İnsan maddi yön olarak havaya, suya ve
gıdaya ihtiyaç duyar. 

C)

İnanma, insanın doğasında olan maddi bir
ihtiyaçtır. 

D)

Dini emirlerin ilk muhatabı olan
yeryüzündeki ilk peygamber aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Hz. İsmailA)
Hz. ÂdemB)
Hz. İdrisC)
Hz. DavudD)

Türkiye'de insanların dinlerini öğrenmelerine
yardımcı olmak için aşağıdaki kurumlardan
hangisi kurulmuştur?

10.

Polis Akademisi BaşkanlığıA)
Bilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıB)
Diyanet İşleri BaşkanlığıC)
Gelir İdaresi BaşkanlığıD)
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A
Avrupa’daki kilise otoritesi aşağıdaki hangi
olayla son bulmuştur?

11.

1789 Fransız İhtilaliA)
Yüz Yıl SavaşlarıB)
Birinci Dünya SavaşıC)
İkinci Dünya SavaşıD)

Atatürk'ün laiklik anlayışıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Atatürk'ün laiklik anlayışı, asla dinsizlik
değildir.

A)

Atatürk'e göre laiklik; sahte dindarlıkla ve
büyücülükle mücadele kapısını açtığı için
gerçek dindarlığın gelişmesini
sağlamaktadır.

B)

Atatürk'ün laiklik anlayışı, asla din karşıtlığı
değildir.

C)

Taassup hoş görülmektedir.D)

İmam Maturidî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

13.

Asıl adı Numan bin Sabit'tir.A)
852 yılında Semerkand'ın Maturid
kasabasında doğmuştur. 

B)

İmam Maturidî; tefsir, akaid ve kelam
ilimlerinde önemli çalışmalar yapmıştır. 

C)

İmam Maturidî; inanç konularında ortaya
çıkan sorunlara çözümler getirmiştir. 

D)

Hacı Bektaş Veli ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Fıkhi mezheplerden Hanefi Mezhebi onun
görüşleri etrafında şekillenmiştir. 

A)

Anadolu'da İslam anlayışının yerleşmesinde
etkili olan başlıca tasavvuf alimlerinden
birisidir. 

B)

Bugün kendi adını taşıyan Nevşehir'in Hacı
Bektaş ilçesinde halkı irşat edici çalışmalar
yapmış ve talebeler yetiştirmiştir. 

C)

Hacı Bektaş Veli'nin sohbetlerine katılıp ona
bağlananlara "Bektaşi" denilmiştir. 

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin
İslamiyetten önce benimsediği dinlerden biri
değildir?

15.

BudizmA)
MusevilikB)
ZerdüştlükC)
HristiyanlıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin
benimsediği Gök Tanrı inancının temel
esasları arasında yer almaz?

16.

Dünya hayatından sonra hayat yoktur.A)
Tanrı yaratan, yaşatan ve koruyandır.B)
Dünyada iyilik edenler öldükten sonra bunun
karşılığı olarak iyi bir yere gidecekler ve
sonsuz olarak yaşayacaklardır.

C)

Bir ve tek olan Gök Tanrı vardır.D)

Fıkh-ı Ekber kimin eseridir?17.

Ahmet YesevîA)
Yunus EmreB)
Hacı Bektaş VeliC)
Ebû HanifeD)

"İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır

Okumaktan murat ne
Kişi Hak'kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru ekmektir..."

Yukarıdaki şiir aşağıdaki İslam alimlerinden
hangisinin eseridir?

18.

Ahmet YesevîA)
MevlanaB)
Yunus EmreC)
Hacı Bayram VeliD)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam
dinini benimsemesinde etkili olan
sebeplerden biri değildir?

19.

İslam medeniyetinin üstünlüğü ve yüceliğiA)
Tasavvuf eğitiminden geçmiş dervişlerin
yaşayışları

B)

İslam dininin Türklerin mizacına uygun
olmaması

C)

Müslüman tüccarların dürüstlüğüD)

Sulu boya veya altın yaldız kullanılarak kağıt
ya da deri üzerine resim yapma sanatına ne
ad verilir?

20.

TezhipA)
MinyatürB)
EbruC)
SülüsD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 A
Din ve vicdan özgürlüğünün temel boyutu
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Ekonomik özgürlükA)
İfade özgürlüğüB)
Düşünce özgürlüğüC)
İnanç özgürlüğüD)

Aşağıdakilerden hangisi ilk dünya haritasını
günümüzdeki ölçülere yakın biçimde çizen
ünlü Müslüman denizci ve coğrafyacıdır?

2.

Piri ReisA)
Barbaros Hayrettin PaşaB)
Uluğ BeyC)
Kılıç Ali ReisD)

Selçuklu veziri Nizamülmülk, Nizamiye
Medresesi'ni nerede kurmuştur?

3.

ŞamA)
BağdatB)
YemenC)
KudüsD)

I. Kindi 
II. Battânî
III. Harezmî

Yukarıdakilerden hangileri İslam
medeniyetine ve insanlığa büyük katkısı olan
düşünürlerdendir?

4.

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

Özgürlük kavramı kaç temel davranış içerir?5.

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

Tarihte, en çok adaletli yönetimiyle ünlenen
halife kimdir?

6.

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

Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Hak ve özgürlükleri kısıtlanan kişi, hakkını
kendi almalıdır, devlete bırakmamalıdır.

A)

Hak ve özgürlüklerde kimseye ayrıcalık
tanınmaz.

B)

Özgürlük sınırlıdır ve sınırlandırılabilir.C)
Hak ve özgürlükler şahsa bağlıdır,
başkasına devredilemez.

D)

Bir düşünceye veya bir inanışa körü körüne
bağlanmaya ne ad verilir?

8.

Tenasüp A)
Haslet B)
TaassupC)
İrşat D)

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

9.

SuhufA)
KelâmB)
İcmaC)
VahiyD)

Trigonometri’nin kurucularının en büyüğü
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Ali KuşcuA)
El-BattâniB)
Ömer HayyamC)
Uluğ BeyD)

Tüm hakların ve özgürlüklerin temelini
oluşturan hak aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Eğitim hakkıA)
Özel yaşamın gizliliği hakkıB)
Yaşama ve sağlık hakkıC)
Seçme ve seçilme hakkıD)

"Usturlâb" nedir?12.

Gökyüzünün izlendiği gözlem aracıA)
Yoğunluk ölçme aletiB)
Basınç ölçme aracıC)
Su seviye ölçme aracıD)

I. Üreme
II. Düşünme 
III. Akıl

Yukarıdakilerden hangileri insanı, diğer
varlıklardan ayıran farklardandır?

13.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
II ve IIID)
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A
Toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve
toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve
uyulması kanun gücüyle desteklenmiş olan
toplumsal kuralların bütününe ne ad verilir?

14.

LaiklikA)
AdetB)
HukukC)
ÖrfD)

Kişinin bir başkasına zarar vermeden
düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesine ne
ad verilir?

15.

LaiklikA)
ÖzgürlükB)
AdaletC)
MilliyetçilikD)

Atatürk'e göre hiçbir kuvvetin Türk Milleti'nin
kalbinden çıkaramayacağı iki fazilet
aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?

16.

Din ve vicdanA)
Dil ve tarihB)
Din ve dilC)
Din ve özgürlükD)

Bilim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

17.

Din ile çatışması sonucunda ortaya
çıkmıştır.

A)

İnsan hayatını kolaylaştırır.B)
İnsanın belli konularda araştırma, deney,
akıl yoluyla ve sistematik olarak ulaştığı
sonuçlardır. 

C)

İnsan hayatını güzelleştirir.D)

Hz. Muhammet aşağıdaki hangi savaştan
sonra esirleri okuma-yazma öğretmesi
karşılığında serbest bırakmıştır?

18.

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

Aşağıdakilerden hangisi müspet ilimlerden
biridir?

19.

KelamA)
FıkıhB)
TefsirC)
TıpD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetine
astronomi alanında önemli katkılar sağlayan
düşünürlerden biridir?

20.

BirunîA)
TirmizîB)
GürhanîC)
FuzulîD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 A
Kâğıt veya deri üzerine yapılan, ışık, gölge ve
derinliği olmayan küçük boyutlu ve renkli
resimlere ne ad verilir?

1.

MinyatürA)
HatB)
TezhipC)
MusikiD)

1920 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924
yılına kadar din hizmetlerini yürüten kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Şer'iye ve Evkaf VekâletiA)
Tevhid-i TedrisatB)
Sadaret KethudalığıC)
Bab-ı DefterD)

Hz. Muhammed’i öven edebi eserlere ne ad
verilir?

3.

EbruA)
MevlitB)
NaatC)
TevhitD)

Allah’ın varlığını ve birliğini ifade eden edebi
eserlere ne ad verilir?

4.

NaatA)
MünacatB)
TevhitC)
MethiyeD)

Kur'an-ı Kerim metinlerinin hatasız ve
eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere
kontrol edip onaylayan birim aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Mushafları İnceleme ve Kıraat KuruluA)
Din İşleri Yüksek KuruluB)
Hac DairesiC)
Tasfiye İşleri Genel MüdürlüğüD)

İslam tarihindeki ilk cami aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

KabeA)
Mescidi NebiB)
Kubbetus SahraC)
Kuba mescidiD)

Cami ve mescitlerde din hizmetlerini
yürüten, dinî konularda toplumu
bilgilendiren, vakit, cenaze, bayram, cuma,
teravih gibi namazların cemaatle
kıldırılmasını sağlayan din görevlisi
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

VaizA)
MüftüB)
İmam-hatipC)
MüezzinD)

İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu
ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

EstetikA)
MizanpajB)
Altın OranC)
DengeD)

Osmanlı İmparatorluğu zamanında din işleri
aşağıdakilerden hangisi tarafından
yürütülürdü?

9.

VeziriazamA)
Yeniçeri AğasıB)
NişancıC)
ŞeyhülislamD)

Namaz vakitleri geldiğinde ezan okuyan,
kamet getiren, caminin temizliği ve bakımı
gibi görevlerde bulunan din görevlisi
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

CemaatA)
İmamB)
VaizC)
MüezzinD)

Yahudilikte evlilik ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

11.

Boşanma, zina sayılır.A)
Evlilik, Hz. İsa ile kilisenin birliğini temsil
eder.

B)

Nikâh, sinagogda dinî bir törenle kıyılır.C)
Evli çiftler Tanrı tarafından tek bir varlık
olarak kabul edilir.

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Çelebinin
Mevlididir?

12.

Vesilatün NecatA)
MesneviB)
Divan-ı HikmetC)
Divan-ı Lugat-i TürkD)

Altın tozu ve boya kullanılarak yapılan
süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

EbruA)
TezhipB)
HatC)
MinyatürD)

Özel birtakım boyalarla su üzerinde yapılan
şekillerin kâğıda çıkarılmasıyla oluşan
süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

HatA)
TezhipB)
MinyatürC)
EbruD)

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın dini yayınlarının temel
amaçlarından biri değildir?

15.

Hurafe ve yanlış inançlardan halkı korumakA)
Toplumdaki bireylere okuma alışkanlığı
kazandırmak

B)

Dini, esas kaynaklarından doğru bir şekilde
öğretmek

C)

Toplumu din konusunda bilgilendirmekD)

Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ
bulunanlara ne ad verilir?

16.

YarenA)
HısımB)
HasımC)
DostD)

Evlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

17.

Her toplum evlenmeyi kendi inanç ve
kültürüne göre belirler.

A)

Hz. Muhammed’le başlayan evlilik
günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir.

B)

Çoğalma ve neslin devam etmesinin bir
şartıdır.

C)

Doğal bir ihtiyaçtır.D)

"Hak Dini Kur'an Dili" adlı tefsir kitabı kim
tarafından hazırlanmıştır?

18.

Ahmet Naim EfendiA)
Konyalı Mehmet Vehbi EfendiB)
Muhammed İkbalC)
Elmalılı Muhammed Hamdi YazırD)

Aşağıdaki camilerden hangisi Edirne'de
bulunur?

19.

Hasan Paşa İmaretA)
SelimiyeB)
Sultan AhmetC)
AyasofyaD)

Tezhip sanatı ile ilgilenen sanatkârlara ne ad
verilir?

20.

HattatA)
NakkaşB)
MüzehhipC)
NeyzenD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 A
I.    Cabbar Kulu
II.   Yunus Emre
III.  Hacı Bektaş Veli
IV.  Hoca Ahmet Yesevî

Yukarıdakilerden hangileri bütün insanlığa
barış ve kardeşlik mesajı veren
düşünürlerdendir?

1.

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

Sulh, selamet, uzlaşı, savaşsızlık durumu,
savaştan sonra silah bırakma, küs ve dargın
olmama hâllerine ne ad verilir?

2.

ÜslupA)
BarışB)
RiyaC)
TağutD)

I.   Din
II.  Dil
III. Irk
IV. Renk
V.  Cinsiyet

İslam, yukarıdakilerden hangilerindeki
farklılıkları zenginlik olarak
değerlendirmiştir?

3.

Yalnız VA)
I, II ve IVB)
I, II, III ve VC)
I, II, III, IV ve VD)

Hz. Muhammed’in Medine'ye hicret ettikten
sonra, orada bulunan diğer kabilelerle
imzaladığı,  toplumda ortak hareket etme,
birlikte barış içinde yaşama, toplumların
hukuki ve sosyal statülerini kabul etme,
inanç ve ibadet hürriyeti sağlama konularını
içeren sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Ankara SözleşmesiA)
Terakki AntlaşmasıB)
Medine Sözleşmesi C)
Suriye AntlaşmasıD)

I.    İnsan varlığını korur ve geliştirir.
II.   Kültürel değerleri korur ve geliştirir.
III.  Toplumların daha çok gelişip kalkınmasına    
      olanak sağlar.
IV.  İnsanların mutlu ve huzurlu bir ortamda          
      yaşamasına imkân tanır.

Barış kavramıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

5.

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

İslam Dini'nin, insan yaşamına verdiği
önemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

Yaşam hakkı, Allah'ın insanlara verdiği bir
haktır.

A)

İslam Dini haksız yere cana kıymayı günah
kabul etmemiştir.

B)

Yaratıcı, hiç kimseye başkalarının yaşam
hakkını sınırlama yetkisi vermemiştir.

C)

İslam’a göre; tüm insanların hayatı kutsaldır.D)

Hz. Muhammed’in de gençliğinde aktif olarak
görev aldığı, haksızlık ve adaletsizliğin önüne
geçebilmek için oluşturulan barış teşkilatı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Hılful FudulA)
Nazm-ı CelilB)
Teşkilat-ı MahsusaC)
Sıla-i RahmiD)

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Atatürk’ün
yönlendirmesiyle hazırlamış olduğu Türkçe
Kur'an tefsir kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Amentü ŞerhiA)
Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih
Tercemesi

B)

Hak Dini Kur’an DiliC)
İslam Fıkıh İlmiD)

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

9.

Mustafa Kemal AtatürkA)
Kanuni Sultan SüleymanB)
Yavuz Sultan SelimC)
II. MuratD)
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A
"Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve
ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise
dinimizin gerçek felsefesini inceleyerek
araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin
kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din
ilim adamlarını yetiştirecek, yüksek öğrenim
kurumlarına sahip olmalıyız." diyen lider
kimdir?

10.

Yavuz Sultan SelimA)
Kanuni Sultan SüleymanB)
Mustafa Kemal AtatürkC)
II. MuratD)

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat
Kanunu'yla gelen yeniliklerden biri değildir?

11.

Yüksek ilim konularının öğretiminde  sadece
tekkelerin ve zaviyelerin desteklenmesi

A)

Medreselerin varlığına son verilmesiB)
Bütün okulların Maarif Vekâleti'ne
bağlanması

C)

İlahiyat fakültelerinin açılmasıD)

İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Rıfat BörekçiA)
Konyalı Mehmet Vehbi EfendiB)
Mehmet Âkif ErsoyC)
Damat Ferit PaşaD)

Din işlerinin daha sağlıklı ve ehil kimseler
tarafından yürütülmesi için Atatürk
tarafından kurdurulan kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

İmam Hatip LiseleriA)
Diyanet İşleri BaşkanlığıB)
Maarif VekâletiC)
Divan-ı HarpD)

Şintoizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

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

Kur’an yaklaşık olarak kaç ayetten oluşur?15.

3333A)
4444B)
5555C)
6666D)

I.   Regaip Kandili 
II.  Miraç Kandili
III. Berat Kandili
IV. Mevlit Kandili
V.  Kadir Gecesi

Yukarıdakilerden hangileri İslam’daki kutsal
gecelerdendir?

16.

Yalnız IA)
II ve IIIB)
I, II ve IIIC)
I, II, III, IV ve VD)

Budistler, aşağıdaki ağaçlardan hangisini
kutsal sayar?

17.

İncir (Bodhi)A)
MeşeB)
ÇamC)
SedirD)

Yeni Ahit kaç kitaptan oluşur?18.

19A)
21B)
23C)
27D)

İslamiyet’in hac merkezi neresidir?19.

RomaA)
Bodhi GayaB)
MekkeC)
BenaresD)

Taoizm'in kurucusu kimdir?20.

Guru NanakA)
Lao TzuB)
BudaC)
Vardhamana D)
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SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 A
Alkol kullananların en belirgin özellikleri
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Şeker hastası olmalarıA)
Dayanıksız ve güçsüz bir kişilik sergilemeleriB)
Sosyal tüketici olmalarıC)
Baskın bir kişilik sergilemeleriD)

I. Konsantrasyon eksikliği
II. Uyku bozukluğu
III. Genlerde bozulma
IV. Kan basıncında artış
V. Ani ölüm

Yukarıdakilerden hangileri cep telefonu
kullanımının insan sağlığına etkilerindendir?

2.

Yalnız IA)
II ve IIIB)
I, II ve IVC)
II, III ve VD)

İnsanın anne rahminde oluştuğu andan
ölünceye kadar yaşadığı ortamda etkileşimde
bulunduğu etmenlere ne ad verilir?

3.

ÇevreA)
GürültüB)
HavaC)
ŞönimD)

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik
koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir?

4.

Fizik tedaviA)
Aile planlamasıB)
Tıbbi ve sosyal rehabilitasyonC)
Gıda hijyeninin sağlanmasıD)

Dünya Sağlık Örgütü Tüzüğünde "sağlık
hakkı” ilk kaç yılında yer almıştır?

5.

1998A)
1978B)
1974C)
1946D)

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenmeyi
ifade etmektedir?

6.

Karın doyurmaktır.A)
Açlık duygusunun bastırılmasıdır.B)
Yeterli ve dengeli beslenmedir.C)
Canının istediği şeyleri yemek, içmektir.D)

Aşağıdakilerden hangisi bilinçsiz kullanılan
vitamin haplarının zararlarından biri
değildir?

7.

Kan damarlarının sertleşmesiA)
Karaciğer hastalığıB)
Böbrek taşıC)
Şeker hastalığıD)

Kişiyi bedensel ve ruhsal olarak olumsuz
etkileyen, insanların işitme sağlığını ve
algılamasını bozan iş performansını azaltan,
çevrenin sakinliğini yok eden çevre kirliliği
türü aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Gürültü kirliliğiA)
Cep telefonuB)
Hava kirliliğiC)
Su kirliliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Kongo
kanamalı ateşinin belirtilerinden değildir?

9.

Bulantı, kusmaA)
Saç dökülmesiB)
Burun kanamasıC)
Ani başlayan baş ağrısıD)

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın
özelliklerinden biridir?

10.

Tıbbi araç gereç kullanılmasıA)
Olay yeri, ambulans ve sağlık kuruluşunda
uygulanması

B)

Sağlık personeli tarafından uygulanmasıC)
İlaçsız uygulamaları kapsamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi dişlere zarar
vermez?

11.

Uzun süre emzik, biberon kullanmakA)
Dudak ve yanak ısırmakB)
Dişleri porselen kaplatmakC)
Çok soğuk veya çok sıcak besinler yiyip
içmek

D)

Acil durumlarda, 112’nin aranması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Acil olsun olmasın her durumda 112
aranmalıdır.

A)

Aramayı yapan kişi sakin olmalıdır.B)
112 numarası gereksiz yere meşgul
edilmemelidir.

C)

Kimin, hangi numaradan aradığı
bildirilmelidir.

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir olay
yerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi
gereken hususlardan biri değildir?

13.

Gaz varlığı söz konusu ise oluşabilecek
zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli
önlemler alınmalıdır.

A)

Bir trafik kazası söz konusuysa kazaya
uğrayan araç kesinlikle yerinden
oynatılmamalıdır.

B)

Mekan kapalı ise ortam havalandırılmalıdır.C)
Olay yeri yeterince görünebilir biçimde
işaretlenmelidir, üçgen reflektörler
kullanılmalıdır.

D)

Hastalık ve kaza nedeniyle sağlığı tehlikeye
girmiş, kişiye, sağlık personeli tarafından
tıbbi araç gereç ve ilaç kullanılarak yapılan
uygulamalara ne ad verilir?

14.

Acil yardımA)
İlk yardımB)
AmeliyatC)
RöntgenD)

İlaç kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

15.

Doz atlanmamalı ve doktorun önerdiği
şekilde kullanılmalıdır.

A)

Kesilmiş, ambalajı açılmış ilaçlar satın
alınmamalıdır.

B)

Antibiyotik kullanımında doz atlanmamalı,
yarıda kesilmemelidir.

C)

Her ilaç reçetesiz olarak, başka kişilerin
önerileriyle alınabilmelidir.

D)

Stres düzeyini azaltmak için aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yanlıştır?

16.

Başarı kendi kişisel gelişim içinde ele
alınmalı, haksız ve gereksiz rekabetten
kaçınılmalıdır.

A)

Her zaman daha iyi ve daha kötüsünün
bulunduğu unutulmamalıdır.

B)

Sürekli geçmişi ya da geleceği düşünmek
gerekir.

C)

İnsanın kendine zaman ayırması, hobiyle
uğraşması gerekir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi acil durumlar
dışında hastanın ilk olarak birinci basamağa
başvurması, eğer bu basamakta tedavi
edilemiyorsa üst basamağa sev edilmesinin
getireceği üstünlüklerden biri değildir?

17.

Hastanelerin bir alt basamakta hasta
yükünden kurtulması

A)

Maliyetin artmasıB)
Hizmet kalitesinin artmasıC)
Hastaların yerleşim yerlerine daha yakın
sağlık kuruluşlarından yararlanması

D)

Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını
etkileyen kimyasal etmenlerden biri değildir?

18.

HormonlarA)
Gıda katkı maddeleriB)
ZehirlerC)
Atık sularD)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin
aşamalarından biri değildir?

19.

Gençleştirici sağlık hizmetleriA)
Koruyucu sağlık hizmetleriB)
Tedavi edici sağlık hizmetleriC)
Rehabilite edici sağlık hizmetleriD)

Toplum içinde bireyi tehdit eden ve zorlayan
tehlikelere karşı, bireyin gösterdiği bedensel
ve ruhsal tepkiye ne ad verilir?

20.

ZehirlenmeA)
KaygıB)
StresC)
KomaD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0104-A

20 İzleyen sayfaya geçiniz.



SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliği’ne göre, okul ve taşımalı
eğitim servisi olarak kullanılan araçlarda
aranan şartlardan biri değildir?

1.

Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet
kemeri bulunmalıdır.

A)

Okul servis araçlarının arkasında “okul
taşıtı” yazısı bulundurulmalıdır.

B)

Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri,
taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

C)

Okul servis aracı olarak kullanılacak
taşıtların yaşları, yirmi yaşından büyük
olmalıdır.

D)

Kara yolundan yararlananlara trafik düzeni
ve güvenliğini sağlamak amacıyla uymaları
gereken yasaklama, kısıtlama ve
mecburiyetleri bildiren levhalar
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Trafik bilgi işaret levhalarıA)
Trafik tanzim işaret levhalarıB)
Tehlike uyarı işaret levhalarıC)
Erişme kontrollü kara yolu işaret levhalarıD)

Yolun trafiğe açık olduğunu gösteren, bu ışık
yanmakta iken durmadan geçilen ışık
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Yeşil ışıkA)
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkB)
Yaya simgeli kırmızı ışıkC)
Sarı ışıkD)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin
önlerinde giden bir aracı geçmeleri
sırasında, geçilen araç sürücüsünün uyması
gereken kurallardan biridir?

4.

Kesinlikle yol vermek için durmamakA)
Hızını artırmakB)
Taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmekC)
Dörtten fazla şeritli veya bölünmüş kara
yollarında bulunduğu şeridin yanındaki
şeride geçmek

D)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kaynaklı çevre
kirliliğini en aza indirmek için alınabilecek
önlemlerden biridir?

5.

Özel araçlarla trafiğe çıkılmalı, toplu taşıma
araçlarının kullanılmaması

A)

Motorun gücünden yararlanılarak kullanılan
klimanın soğuk ve sıcak havalarda daima
kullanılması

B)

LPG gibi alternatif yakıt türlerinin
kullanılmasının yasaklanması

C)

Araç bakımlarının yetkili servislerde,
zamanında ve tam olarak yaptırılması

D)

Yasal koşulların belirlediği trafik ölçütlerini
kişinin yaşamında doğal davranışlar haline
dönüştürebilmek, kişilerin can ve mal
güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması
gereken çalışmaların tümüne ne ad verilir?

6.

Trafik eğitimiA)
Trafik yönetmeliğiB)
Trafik kültürüC)
Trafik kurallarıD)

Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve
mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik
kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına
----- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

Güvenlik hakkıA)
Geçiş üstünlüğüB)
Geçiş hakkıC)
Kural ihlaliD)

Ambulanslarda, organ ve doku nakli
araçlarında, trafik ve genel güvenliğe ait
araçlarda ışıklı uyarı işareti ne renktir?

8.

KırmızıA)
Yeşil – kırmızıB)
Mavi – kırmızıC)
SarıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma
araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri değildir?

9.

Kapılara ani ve hızlı hareket edilmeliA)
Araç durmadan araçtan inilmemeliB)
Araç, durakta veya kaldırımda beklenmeliC)
Araca binerken sıraya girilmeliD)

Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, motorlu
bisiklet ve motosiklet sürücülerinin güvenle
yolculuk yapabilmesi için uymaları gereken
kurallardan biri değildir?

10.

İzin alınarak yapılan gösteriler dışında bu
araçlar üzerinde akrobatik hareketler
yapılmamalıdır.

A)

Bisiklet yolunun bulunduğu yerlerde taşıt
yollarında sürülmemelidir.

B)

Bu araçların sürülmeleri sırasında elde
paket, bagaj vb. taşınmamalıdır.

C)

Bu araçlar yaya yollarında sürülmelidir.D)

Sürücü adaylarının alacakları sürücü belgesi
sınıfına uyan araçları sürmeyi öğrenmeleri
için hangi sınıf sürücü belgesi verilir?

11.

GA)
KB)
A1C)
FD)

Trafikte; çocuklu, yaşlı, engelli, gazi ve
hamile vatandaşlarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Bu bireyler karşıdan karşıya geçerken
umursanmamalıdır.

A)

Bu bireylere toplu taşıma araçlarına
binerken öncelik verilmemeli, en son bu
kişilerin binmesi sağlanmalıdır.

B)

Bu bireylerin trafikte güvenle yer almaları
bütün insanların duyarlılığı ile doğru
orantılıdır.

C)

Yaya kaldırımlarında engelliler için
düzenlenen bölümler, araç sürücüleri
tarafından kullanılmalıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri
kullanmak zorundadır?

13.

Okul servisinde bulunan yolcularA)
Geriye giden veya park yerlerinde 25 km/sa
geçmeyen hızla seyreden sürücüler

B)

Görev ya da ekip çalışması ile özel
pozisyonlarda bulunduklarında acil servis
görevlileri

C)

Yakın koruma, harekat, tatbikat ve devriye
görevi yürüten askeri ve genel kolluk
görevlilerinden sürücü ve yolcu konumunda
bulunanlar

D)

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri,
yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında
diğer araçları en az kaç metre mesafeden
takip etmek zorundadır?

14.

25A)
35B)
40C)
50D)

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu
bakımından farklı oldukları işaretlerle
belirlenmediği durumlarda geçiş hakkıyla
ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

15.

Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun
şekilde geçiş yapan yayalara geçiş hakkını
verirler.

A)

Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen
araca geçiş hakkını verir.

B)

Motorlu araçlar, motorsuz araç sürücülerine
geçiş hakkını verir.

C)

Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi
sürücüleri diğer motorlu araçlara geçiş
hakkını verir.

D)
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A

Bu çizgiler aşağıdakilerden hangisini ifade
etmektedir?

16.

Yaya geçidi çizgileriniA)
Park yasağı çizgileriniB)
Çıkmaz sokak çizgileriniC)
Yazılar ve işaretleriD)

Sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri
takamayacak kişilerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

17.

Görsel işitsel vasıtalar tarafından emniyet
kemeri taktırılmalıdır.

A)

Her ne sebeple olursa olsun emniyet kemeri
takılmalıdır.

B)

Sürücüler tarafından emniyet kemeri
taktırılmalıdır.

C)

Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından
emniyet kemeri takamayacağına dair sağlık
raporu alınmalıdır.

D)

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, motorlu
bisikletlerin yerleşim yeri içinde uyması
gereken yasal azami hız sınırı kaçtır?

18.

30A)
45B)
50C)
60D)

M, A1 ve B1 sürücü belgesi alacakların en az
kaç yaşında olması gerekir?

19.

14A)
15B)
16C)
17D)

1. 

K. Yol ver

2. 
L. Sağa tehlikeli viraj

3. 

M. Geçme yasağı sonu

Yukarıda trafik işaret ve levhaları ve
anlamlarının doğru eşleştirilmesi
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

20.

1-M, 2-K, 3-LA)
1-L, 2-K, 3-MB)
1-K, 2-M, 3-LC)
1-L, 2-M, 3-KD)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 A
Beyin zarlarının dıştan içe doğru dizilişi
aşağıdakilerden hangisidir? 

1.

Örümceksi - sert - inceA)
Sert - ince - örümceksiB)
İnce - sert - örümceksiC)
Sert - örümceksi - inceD)

Aşağıdakilerden hangisi nefronun yapısında
yer almaz?

2.

Henle kulpuA)
AstrositB)
Bowman kapsülüC)
GlomerulusD)

Aşağıdakilerden hangisi çevresel sinir
sistemi hücrelerindeki miyelin kılıfı
oluşturur?

3.

NörofibrillerA)
DendritlerB)
AksonlarC)
Schwan hücreleriD)

Nöronların miyelin kılıfının zedelenmesi
sonucu oluşan hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

AkromegaliA)
EpilepsiB)
FelçC)
Multiple sklerozD)

Protein yapılı hormonların reseptörlerinin
bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

5.

MitokondriA)
ÇekirdekB)
Hücre zarıC)
Endoplazmik retikulumD)

Sinir sisteminin faaliyetlerini yerine
getirmesinde en önemli birim
aşağıdakilerden hangisidir? 

6.

Endokrin bezlerA)
Fiziksel değişimlerB)
Sinir hücreleriC)
İmpulsD)

Erişkinlerde büyüme hormonunun fazla
salgılanması sonucu el, ayak ve yüz
kemiklerinde orantısız büyümelerle seyreden
hastalığa ne ad verilir? 

7.

AkromegaliA)
Addison hastalığıB)
VertigoC)
AstigmatizmD)

İmpuls oluşturabilen uyarı seviyesini
tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

8.

UyarıA)
Eşik şiddetiB)
PolarizasyonC)
Aksiyon potansiyeliD)

Eritropoietin hormonunun büyük bir
miktarını üreten organ aşağıdakilerden
hangisidir? 

9.

BöbrekA)
MideB)
KaraciğerC)
DalakD)

İmpulsların bir nörondan diğerine geçişini
sağlayan kimyasal maddelere ne ad verilir?

10.

OligodendrositA)
SinapsB)
NörotransmitterC)
MikrogliaD)
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A
Kemik dokusunun yoğunluğunun azalmasına
bağlı olarak kırılmalara karşı daha dayanıksız
hale gelmesine ne ad verilir?

11.

Romatoit artritA)
RaşitizmB)
Kemik erimesiC)
MenisküsD)

Aşağıdakilerden hangisi sadece dişilerde
salgılanan hormondur?

12.

LHA)
LTHB)
ACTHC)
FSHD)

Uyarılan bir kasın bir kez kasılıp gevşeyerek
eski halini almasına ne ad verilir?

13.

Kasıl sarsılmaA)
Kas tonusuB)
TetanosC)
Gizli evreD)

Aşağıdakilerden hangisi duyu nöronlarını
tanımlar?

14.

Ara nöronlarA)
Getirici nöronlarB)
Motor nöronlarC)
Götürücü nöronlarD)

İmpuls geçtikten sonra hücre içinin hücre
dışına göre daha negatif olması durumuna ne
ad verilir?

15.

DepolarizasyonA)
Atlamalı iletimB)
PolarizasyonC)
RepolarizasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi sinir sisteminin
sağlığını korumak için yapılması gerekenler
arasında yer almaz?

16.

Stresten uzak durmakA)
Uyuşturucu madde kullanmakB)
Travmalara karşı dikkatli olmakC)
Dengeli beslenmekD)

Aşağıdakilerden hangisi canlılardaki genel
öğrenme şekillerinden biri değildir? 

17.

Refleks öğrenmeA)
Birleşik öğrenmeB)
İçgörü yoluyla öğrenmeC)
Alışma yoluyla öğrenmeD)

Şempanzelerin alet kullanarak problem
çözmesi aşağıdaki öğrenme tiplerinden
hangisine örnektir?

18.

Alışma yoluyla öğrenmeA)
Birleşik öğrenmeB)
Kavrama yoluyla öğrenmeC)
İzlenim yoluyla öğrenmeD)

Kalıplaşma adı da verilen öğrenme tipi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İzlenim yoluyla öğrenmeA)
Alışma yoluyla öğrenmeB)
Birleşik öğrenmeC)
Kavrama yoluyla öğrenme D)

Bir organizmanın gerçekleştirdiği hareketler
ve bu hareketleri nasıl gerçekleştirdiğini
açıklayan öğrenme ve hafıza gibi hareketsel
niteliği olmayan aktiviteler bütününe ne ad
verilir?

20.

UyumA)
RefleksB)
İçgüdüC)
DavranışD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 1 A
Türkiye’de madenciliğin tarihçesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü
kurulmuştur.

A)

1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı kurulmuştur.

B)

1984 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı kurulmuştur.

C)

1957 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu kurulmuştur.

D)

Fransa’nın siyasi merkezi aşağıdaki
şehirlerden hangisidir?

2.

NiceA)
ParisB)
MarsilyaC)
CenovaD)

Türkiye’nin en büyük deniz tuzlası
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Hopa TuzlasıA)
Sendürek TuzlasıB)
Yeşeren TuzlasıC)
Çamaltı TuzlasıD)

ABD’nin nüfusu en fazla olan şehri
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

BostonA)
WashingtonB)
New YorkC)
Los AngelesD)

Teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi
araştıran bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

TeknocoğrafyaA)
BiyocoğrafyaB)
Beşeri coğrafyaC)
Fiziki coğrafyaD)

Benzer bitki ve hayvan topluluklarını
barındıran bölgelere ne ad verilir?

6.

ZoolojiA)
BiyomB)
EkosistemC)
BiyosferD)

Günümüzde dünyada en çok kahve üreten
ülke aşağıdakilerden hangisidir?

7.

BrezilyaA)
SingapurB)
NorveçC)
SlovenyaD)

Çöller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

8.

Pek çok çöl hayvanı, su ihtiyacını bitkilerden
temin eder.

A)

Soğuk çöller buzlarla kaplı olduğu için yağış
alan kıyı kesimleri dışındaki yerlerde yaşam
pek mümkün değildir.

B)

Fauna ve flora bakımından fakir ortamlardır.C)
Birçok çöl hayvanının rengi, başka
bölgelerdeki hayvanlara göre daha koyudur.

D)

Atmosfer, yüzde kaç oranında oksijen içerir?9.

10A)
21B)
32C)
40D)

Tiber Nehri üzerinde geçiş noktasındaki bir
adaya yaklaşık 3 bin yıl önce kurulan;
sanatın, tarihin ve dinin iç içe geçtiği bir kent
olan ve dünya tarihindeki belirleyici rolünü
asırlar boyunca sürdürdüğü için “Dünyanın
Başkenti” unvanına layık görülen şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

RomaA)
LizbonB)
PragC)
LondraD)
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A
Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan akıl ve
tekniğinin ürünü olmayan, meydana gelme
aşamalarında insanın herhangi bir rolünün
bulunmadığı bütün zenginlik kaynaklarına ne
ad verilir?

11.

Elektrik enerjisiA)
Doğal kaynakB)
Nükleer enerjiC)
Yerli üretimD)

New York, Hollandalılar tarafından hangi ad
ile kurulmuştur?

12.

New LaheyA)
Old CountryB)
Buzlar ŞehriC)
New AmsterdamD)

Türkiye’de ilk petrol rafinerisi aşağıdaki
illerden hangisinde kurulmuştur?

13.

ArtvinA)
SinopB)
BatmanC)
MardinD)

Dünyada en fazla nüfusa sahip olan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

ÇinA)
HindistanB)
ABDC)
MalezyaD)

Türkiye’de 1950-1960 dönemi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir.A)
Türkiye, adeta bir şantiye görüntüsü
kazanmıştır.

B)

Devletin ekonomideki etkisi artırılmıştır.C)
Türkiye’de ekonomik kalkınmanın en hızlı
yaşandığı dönemlerden biridir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal
kaynaklardan biridir?

16.

GüneşA)
DalgaB)
RüzgarC)
PetrolD)

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerde yer
alan canlı ögelerden biri değildir?

17.

HayvanlarA)
RüzgarlarB)
MikroorganizmalarC)
BitkilerD)

Yerin derinliklerine doğru gidildikçe her 33
metrede sıcaklık yaklaşık kaç 0C artar?

18.

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

Dünyada en zengin kömür yataklarına sahip
olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

19.

HollandaA)
LetonyaB)
ABDC)
BelçikaD)

Aşağıdakilerden hangisi karasal su
ekosistemlerinden biri değildir?

20.

Göl ekosistemleriA)
Nehir ekosistemleriB)
Bataklık ekosistemleriC)
Deniz ekosistemleriD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0104-A

27 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ COĞRAFYA 3 A
Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak Basra
körfezi’ne kadar uzanan, Dicle ve Fırat
nehirleri arasında kalan bölgeye ne ad
verilir?

1.

HindistanA)
MezopotamyaB)
MaveraünnehirC)
KafkasyaD)

- Ticari hizmetler sektörü çok gelişmiştir.
- Rotterdam en önemli limanıdır.
- Kıyı koruma sistemleriyle ünlüdür.

Yukarıda  özellikleri verilen Avrupa ülkesi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Almanya A)
FransaB)
DanimarkaC)
HollandaD)

Aşağıdaki nehirlerden hangisi ilk
uygarlıkların ortaya çıktığı yerlerden  biri
değildir?

3.

GanjA)
NilB)
Sakarya C)
Sarı ırmak D)

Aşağıdakilerden hangisi jeolojik ve
jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylardan 
biri değildir?

4.

Şiddetli kuraklıkA)
TsunamiB)
VolkanizmaC)
Şiddetli depremD)

İnkalar aşağıdaki sıradağların hangisi
üzerinde yaşamış ve büyük bir imparatorluk
kurmuşlardır?

5.

ToroslarA)
AlplerB)
AndlarC)
HimalayalarD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki 
bölgelerin  fiziki coğrafya özelliklerine göre
yapılan sınıflandırmaları arasında yer almaz?

6.

Su özelliklerine göre bölgelerA)
Nüfus yoğunluğuna göre bölgelerB)
Bitki örtüsüne göre bölgelerC)
İklim tipine göre bölgelerD)

Şehirleşme olayı incelenirken temel alınacak
faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Sanayi faaliyetleriA)
Tarımsal faaliyetlerB)
Madencilik faaliyetleriC)
Hayvancılık faaliyetleriD)

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin insana
sağladığı yararlardan biridir?

8.

Sosyal ve psikolojik sorunları artırmasıA)
Doğal kaynak tüketimini artırmasıB)
Çevre sorunlarını artırmasıC)
Mal ve hizmet üretimini artırmasıD)

İnsanın doğaya müdahalesine örneklerden
biri olan ve “Güneşi aynada gören köy”
olarak bilinen yerleşme aşağıdakilerden
hangisidir? 

9.

FresnoA)
GalvestonB)
ViganellaC)
ShensiD)

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da
şehirleşmede etkili olan faktörlerden biridir?

10.

SanayileşmeA)
Verimli tarım alanlarıB)
Avcılık ve ToplayıcılıkC)
MadencilikD)
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A
I.    Maden
II.   Turizm
III.  Tarım

Yukarıdakilerden hangileri ekonomik
özelliklerine göre bölgeler
sınıflandırmasındaki faaliyetlerdendir?

11.

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

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki iç ve
dış hat trafiğine açık  hava limanlarından
biridir?

12.

Adnan MenderesA)
KörfezB)
YenişehirC)
GaziantepD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki eko
turizm alanlarından biri değildir?

13.

Deniz kıyılarıA)
Milli parklarB)
Kayak merkezleriC)
KumsallarD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iklim
tipine  göre oluşturulacak bölgeler içinde yer
almaz?

14.

AkdenizA)
MusonB)
KaradenizC)
KarasalD)

Türkiye’nin ikinci büyük ticaret merkezi
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

İzmirA)
AntalyaB)
GaziantepC)
AnkaraD)

Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 2010 yılı
verilerine göre turizm gelirleri bakımından ilk
sırada yer alan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

FransaA)
İspanyaB)
ABDC)
ÇinD)

Türkiye'de ilk hava yolu ulaşımı hangi yıl
başlamıştır?

17.

1933A)
1940B)
1955C)
1962D)

2010 yılı verilerine göre Türkiye’nin
ithalatında ilk sırada yer alan  sektör
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

TarımA)
SanayiB)
BalıkçılıkC)
MadencilikD)

I.   Palandöken
II.  Sarıkamış
III. Ilgaz

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’deki kış
turizm merkezleri arasında yer almaktadır?

19.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
II ve III  C)
I, II ve IIID)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin botanik
turizmi açısından zengin olmasının
nedenlerinden biri değildir?

20.

Coğrafi özellikleriA)
İklim çeşitliliğiB)
Endemik bitki çeşitliliğiC)
Yeraltı zenginlikleriD)
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SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 A
I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası
barışın korunması ve işbirliğinin sağlanması
için galip devletler tarafından 1920 yılında
aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

1.

Briand- Kellog PaktıA)
Varşova PaktıB)
Birleşmiş MilletlerC)
Milletler CemiyetiD)

Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 Mart 1923
tarihinde Adana’da yaptığı konuşmada “Kırk
asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir
kalamaz!” diyerek belirtiği şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

MalatyaA)
HatayB)
ErzurumC)
TrabzonD)

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya
Ekonomik Krizi’nin Türkiye’ye etkilerinden
biri değildir?

3.

Sanayi ürünlerinin fiyatlarının artmasıA)
Tarım ürünlerinin fiyatlarının hızla düşmesiB)
Bank-ı Dersaadet’in kurulmasıC)
Bütçe gelirlerinin düşmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’da “Meiji
Restorasyonu” döneminin özelliklerinden
biri değildir?

4.

Giyim kuşamda Batı’nın örnek alınmasıA)
Şogunların yönetimdeki etkinliklerinin
artırılması

B)

Çağdaş bir bankacılık sisteminin
oluşturulması

C)

Takvimin değiştirilmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Paris Barış
Konferansı’nın (18 Ocak 1919) kararlarında
etkili olan devletlerden biri değildir?

5.

FransaA)
ÇinB)
İtalyaC)
ABDD)

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın
nedenlerinden biridir?

6.

İtalya’da faşizmin ortaya çıkışıA)
Almanya’da Nazizm’in ortaya çıkışıB)
Fransız İhtilali sonucunda yayılan
milliyetçilik anlayışı

C)

Almanya'nın her fırsattan yararlanarak
Versay Antlaşması'nın koşullarını esnetmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nda
müttefik devletlerden biri değildir?

7.

ABDA)
AlmanyaB)
İngiltereC)
FransaD)

Amerikalı General Mac Arthur’un, Japonları
Filipinler’de ağır bir yenilgiye uğrattığı (Ekim
1944) savaş aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Leyte SavaşıA)
İntikal SavaşıB)
Poltova SavaşıC)
Sedan SavaşıD)

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

9.

Soğuk SavaşA)
DemirperdeB)
PanslavizmC)
Hayat SahasıD)

1930'larda "Maginot Hattı"nı kuran devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

FransaA)
AlmanyaB)
JaponyaC)
İtalyaD)
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A
1933 yılında Milletler Cemiyeti’nden ayrılan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

11.

RusyaA)
İngiltereB)
FransaC)
JaponyaD)

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

12.

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

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

13.

Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesiA)
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün
kurulması

B)

Mihver devletlerin kayıtsız şartsız teslim
alınması

C)

Varşova Paktı’nın kurulmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Bildirisi’nin
maddelerinden biri değildir?

14.

Açık denizlerde ticaret yasaklanacakA)
İlgili halkın onayı alınmadan toprak
değişikliği yapılmayacak

B)

Savaştan sonra toprak kazanılmayacakC)
Temel ham maddelerden eşit biçimde
faydalanılacak

D)

Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve
ruhani lideri aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Ebulfez ElçibeyA)
Martin LutherB)
Aliya İzzetbegoviçC)
Mahatma GandhiD)

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

16.

Afrika ülkeleri arasında bilim ve savunma
politikalarını uyumlu hale getirmek

A)

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

B)

Afrika ülkeleri arasında etnik ayrımcılığı
artırmak

C)

Afrika ülkeleri arasında birlik ve
dayanışmayı geliştirmek

D)

Aşağıdakilerden hangisi Güney Doğu Asya
Anlaşma Teşkilatı’nı (SEATO) oluşturan
ülkelerden biri değildir?

17.

TaylandA)
PakistanB)
FransaC)
SSCBD)

1948’de ABD tarafından hazırlanan “Hilts
Raporu”nda Türkiye için aşağıdakilerden
hangisi önerilmektedir?

18.

Banka sayısının azaltılmasıA)
Açık denizlerde ticaret serbestliğinin
gerçekleştirilmesi

B)

Ulaşım ağırlığının demir yolundan kara
yoluna kaydırılması

C)

Pirinç ekiminin azaltılmasıD)

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

19.

BulgaristanA)
YugoslavyaB)
TürkiyeC)
YunanistanD)

Aşağıdakilerden hangisi 7 Ocak 1946
tarihinde Demokrat Parti’yi kuran kişilerden
biri değildir?

20.

Adnan MenderesA)
Yıldırım AkbulutB)
Fuat KöprülüC)
Celal BayarD)
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SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2 A
ABD’nin Castro yönetimini yıkmak amacıyla
muhalifleri desteklemesi, Küba’yı aşağıdaki
devletlerden hangisine yakınlaştırmıştır?

1.

SSCBA)
İngiltereB)
FransaC)
İtalyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Bandung
Konferansı’nda kabul edilen “Barış İçinde Bir
Arada Yaşamanın Beş İlkesi”nden biri
değildir?

2.

Siyasi bağımsızlıkA)
Askerî ittifaklara katılmamakB)
Kendi topraklarında başka devletlerin askerî
üssüne izin vermek

C)

Millî kurtuluş savaşlarını desteklemekD)

Aşağıdakilerden hangisi OPEC (Petrol İhraç
Eden Ülkeler Teşkilatı)’in kurucu üyelerinden
biri değildir?

3.

İranA)
IrakB)
İsrailC)
KuveytD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Yunanistan
ilişkilerinde gerginliğin artmasının
nedenlerinden biri değildir?

4.

Otrar HadisesiA)
Ege adalarının silahlandırılmasıB)
Kıbrıs MeselesiC)
Kara sularının 12 mile çıkarılmasıD)

Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası’nın en
önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti’nin
kaldırılması

A)

Devlet yönetiminde ve toplum yaşamında
bireye ağırlık verilmesi

B)

Meclis Hükümeti Sistemi’nden, Kabine
Sistemi’ne geçilmesi

C)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesiD)

Kıbrıs Türk Federe Devleti aşağıdaki
kişilerden hangisinin liderliğinde
kurulmuştur?

6.

Abdülgani TürkmenA)
Abdurrahman MelekB)
Tayfur SökmenC)
Rauf DenktaşD)

Keşmir Meselesi aşağıdaki ülkelerden
hangileri arasındaki sorun ve çatışmaların en
önemli nedenini oluşturmaktadır?

7.

Irak ve İranA)
Pakistan ve HindistanB)
Fransa ve İngiltereC)
Bulgaristan ve YunanistanD)

Aşağıdakilerden hangisi Varşova Paktı’na
üye devletlerden biri değildir?

8.

SSCBA)
RomanyaB)
ArnavutlukC)
İngiltereD)

Türkiye, NATO’ya hangi yıl üye olmuştur?9.

1952A)
1958B)
1963C)
1967D)

Aşağıdakilerden hangisi Paris Antlaşması’nın
(27 Ocak 1973) maddelerinden biri değildir?

10.

Kuzey ve Güney Vietnam arasında
yapılacak müzakerelerle birleşme
gerçekleşecek

A)

ABD kuvvetleri Vietnam’dan çekilecekB)
Esirler karşılıklı geri verilecekC)
Kuzey Vietnam Milletler Cemiyeti’ne üye
olacak

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İş Birliği
Örgütü’ne üye ülkelerden biri değildir?

11.

KırgızistanA)
KazakistanB)
FransaC)
ÇinD)

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan
ülkelerde hızlı nüfus artışının sonuçlarından
biri değildir?

12.

Kalkınma çabalarının sonuçsuz kalmasıA)
Sosyal sorunların azalmasıB)
Kaynakların yetersiz kalmasıC)
Ekonomik sorunların artmasıD)

Hastalığa sebep olan parazitin dişi anofel
sivrisinekleriyle insanlara bulaşmasıyla
yayılan ateşli hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

SARSA)
AIDSB)
SıtmaC)
HepatitD)

Dünyadaki kromun %26’sı, altının %20’si,
uranyumun %17’sine sahip ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

TürkmenistanA)
KazakistanB)
ÖzbekistanC)
KırgızistanD)

Türkiye, Kyoto Protokolü’nü hangi yıl
imzalamıştır?

15.

2009A)
2011B)
2013C)
2015D)

Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Türk yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Yaşar KemalA)
Orhan PamukB)
Attilâ İlhanC)
Tarık BuğraD)

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi’nin en önemli sorunlarından biridir?

17.

Milletler Cemiyeti’nin kurulmasıA)
Japonya’da “Meiji Restorasyonu” denilen
reform sürecinin başlaması

B)

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin
imzalanması

C)

Demokratik Almanya ile Federal
Almanya’nın birleştirilmesi

D)

Dağlık Karabağ Sorunu aşağıdaki
devletlerden hangileri arasında meydana
gelmiştir?

18.

Azerbaycan ve ErmenistanA)
İngiltere ve FransaB)
İran ve IrakC)
Pakistan ve HindistanD)

SSCB’de “glastnostu ve perestroika”
programlarının mimarı kimdir?

19.

StalinA)
Boris YeltsinB)
Mihael GorbaçovC)
Vladimir PutinD)

31 Ekim 1989 tarihinde TBMM kararıyla
cumhurbaşkanı olan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Cemal GürselA)
Celal BayarB)
Fahri KorutürkC)
Turgut ÖzalD)
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SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 A
Aşağıdakilerden hangisi kısıtlı oy türlerinden
biri değildir?

1.

Sınırsız oyA)
Irka dayalı oyB)
Cinsiyete bağlı oyC)
Yeteneğe bağlı oyD)

I.   Seçimler için aday göstermek
II.  İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmek
III. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak

Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin
işlevlerindendir?

2.

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

1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.A)
Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır.B)
Ekonomik  ve sosyal haklara ayrıntılı bir 
şekilde yer verilmemiştir.

C)

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere
bırakılmıştır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi halk iktidarı veya
halk egemenliği de anlamına gelmektedir?

4.

AyırımcılıkA)
ÖzgürlükB)
EşitsizlikC)
DemokrasiD)

Halk kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

5.

Belli bir zamanda belli bir yerde yaşayan
insanları ifade eder.

A)

Halk olmaksızın devletin varlığından söz
edilebilir.

B)

Ortak bir amaçla bir araya gelmiş
insanlardır.

C)

Somut bir varlıktır.D)

-------, kilisenin oluşturduğu yozlaşmayı ortadan
kaldırmak  için uğraşmış ve tanrı ile kul arasına 
kimsenin giremeyeceğini savunmuştur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

CopernicA)
PetrarcaB)
T. MorusC)
M. LutterD)

Aşağıdakilerden hangisi I. kuşak haklardan
biridir?

7.

Barış hakkıA)
Ekonomik hakkıB)
Din ve vijdan hürriyetiC)
Çevre hakkıD)

-------, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı
olarak cevaplandırılmak  üzere Başbakan ve
bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

Genel görüşme A)
SoruB)
Meclis araştırmasıC)
Teokratik görüşmeD)

Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren
belli bir konunun TBMM Genel Kurulu’nda
görüşülmesine ne ad verilir?

9.

GensoruA)
Genel görüşmeB)
SoruC)
Meclis araştırmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti
devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan
biridir?

10.

Kuvvetler ayrılığıA)
Hukuk sisteminin dini esaslara
dayandırılması

B)

Federal devlet yapısıC)
Egemenliğin belli bir zümreye ait olmasıD)
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A
II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı toplumsal,
siyasal ve ekonomik yıkım sonucu Avrupa’da
barış ve istikrarı sağlayacak ortak değerler
yaratmak amacıyla Avrupa devletlerinin 5
Mayıs 1949 tarihinde imzaladığı sözleşme ile
kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Avrupa İnsan Hakları MahkemesiA)
Birleşmiş MilletlerB)
Avrupa KonseyiC)
Uluslararası Af ÖrgütüD)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
kararlarının yerine getirilmesini denetleyen,
yılda iki kez toplanan ve siyasi yaptırıma
sahip olan denetim organı aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

KonseyA)
Delegeler KomitesiB)
Danışma KomitesiC)
Bakanlar KomitesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal
Atatürk’e göre millet olmanın koşullarından
biri değildir?

13.

Kültür birliğiA)
Dil birliğiB)
Din birliğiC)
Düşünce bağıD)

Aşağıdakilerden hangisi Oguste Comte’a
göre insanlığın gelişim evrelerinden biri
değildir?

14.

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

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil
toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından biri
değildir?

15.

Çevre kirliliğinin önlenmesiA)
Soykırımla mücadele etmesiB)
Savaş suçlularının yargılanmasıC)
İnsan hakları ihlallerinin önlenmesiD)

1961'de Londra'da kurulan,  örgüt düşünce
suçlularının ve siyasi tutukların serbest
bırakılması için uğraşan   uluslararası
ölçekteki sivil toplum kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Uluslararası Kızılhaç KomitesiA)
Uluslararası Af ÖrgütüB)
Uluslararası Hukuk KomitesiC)
Uluslararası PEN KulübüD)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın
ülkeler arasında doğacak çatışmaların
önlenmesi için faaliyet gösteren organı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Danışma KomitesiA)
Kıdemli Memurlar KomitesiB)
Çatışma Önleme MerkeziC)
Hür Seçimler BürosuD)

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı
tarih aşağıdakilerden hangisidir?

18.

19 Mayıs 1919A)
23 Nisan 1920B)
29 Ekim 1923C)
3 Mart 1924D)

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe
dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini
kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap
veremeyen kurum ve kuralların
düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad
verilir?

19.

ÇağdaşlaşmaA)
DevrimB)
GelişmeC)
ReformD)

Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan
kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi
tutularak yerine yenilerinin getirilmesine ne
ad verilir?

20.

ÇağdaşlaşmaA)
İnkılapB)
MedeniyetC)
ReformD)
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SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 A
Kuvvetler ayrılığı düşüncesini ortaya atarak,
devletin mutlak gücünü kişi hak ve
özgürlükleri karşısında sınırlandırmayı
hedefleyen düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

MontesquieuA)
CopernicB)
MachiavelliC)
BodinD)

Aşağıdakilerden hangisi Atinalıların mecliste
yönetime katılabilmesi için sahip olmaları
gereken şartlardan biri değildir?

2.

Yirmi yaşını doldurmuş olmakA)
Atina vatandaşı olmakB)
Savaşlara katılmış olmakC)
Erkek olmakD)

1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Ekonomik ve sosyal haklara ayrıntılı biçimde
yer vermiştir.

A)

Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır.B)
Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.C)
Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere
bırakılmıştır.

D)

Bir siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi
için gereken milletvekili sayısı kaçtır?

4.

20A)
25B)
30C)
40D)

Aşağıdakilerden hangisi adalet ile ilgili temel
değerlerden biri değildir?

5.

Ahlâkça olumsuz kabul edilen fiillerin hukuk
tarafından suç sayılması

A)

Herkesin yasalar karşısında eşit sayılmasıB)
Benzer suçlara benzer cezalar verilmesiC)
Yargının yürütmeye bağlı olmasıD)

Halkın seçmen olabilmesi için ırk, servet,
cinsiyet, yetenek gibi şartların aranmadığı oy
türüne ne ad verilir?

6.

Genel A)
Kısıtlı B)
İhtiyariC)
SerbestD)

Aşağıdakilerden hangisi III. Kuşak haklardan
biri değildir?

7.

ÇevreA)
YaşamaB)
BarışC)
GelişmeD)

Yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal
açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel
kişiliğe sahip soyut varlığa ne ad verilir?

8.

ToplulukA)
HalkB)
DevletC)
ÜlkeD)

-------, bir hukuk düzeni tarafından  düzenlenen
geniş ve serbestlik alanını ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

TüzükA)
ÖzgürlükB)
BağımlılıkC)
RejimD)

Laiklik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

10.

Laik devlette kurumlar pozitif hukuk
kurallarına dayandırılır.

A)

Laik devlette hukuk sistemi teokratik
esaslara dayandırılır.

B)

Laik devlette din ve devlet işleri birbirinden
ayrılır.

C)

Laik devlette kişilere inançlarından dolayı
baskı yapılmaz.

D)

-------, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde
yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü,
gelenek ve görenek birliği olan insan
topluluğudur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi  doğru şekilde
tamamlar?

11.

Vatan A)
ÖrgütB)
DevletC)
MilletD)
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A
Çağdaşlaşmayı devam ettirmek için bütün
Atatürk ilkelerinin yaşama geçirilmesi
aşağıdaki ilkelerden hangisi ile gerçekleşir?

12.

DevletçilikA)
HalkçılıkB)
İnkılapçılıkC)
LaiklikD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil
toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından biri
değildir?

13.

Gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasıA)
Soykırımla mücadele etmesiB)
Salgın hastalıkların ortadan kaldırılmasıC)
Seçim sonuçlarının değerlendirilmesiD)

Uluslararası koruma mekanizmalarının
işletilmesinde hem uluslararası
organizasyona dâhil olan hem de bu
organizasyon tarafından hazırlanan
antlaşmaya taraf olan devlet için uygulanan
denetim aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Adli kontrolA)
Sözleşme içi denetimB)
Sözleşme dışı denetimC)
Denetimli serbestlikD)

Türk halkını refah ve huzura kavuşturmayı,
çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmayı
amaçlayan ve bunları başarabilmek için aklı,
bilimi ve özgür düşünceyi kendine rehber
edinen düşünce sistemine ne ad verilir?

15.

ReformA)
İnkılapB)
AtatürkçülükC)
ÇağdaşlaşmaD)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme
hükümlerini yerine getirip getirmedikleri
denetlenir.

A)

Yargıçlar, seçildikleri ülkeden bağımsız
olarak görev yaparlar.

B)

Üye devletlerden seçilen yargıçlardan
oluşur.

C)

Mahkemenin yaptırımı hapis cezası şeklinde
de olabilir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi’nin
organlarından biridir?

17.

İşkenceye Karşı KomiteA)
İnsan Hakları KomitesiB)
Parlamenterler MeclisiC)
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi

D)

Atatürk ilkelerinden devletçilik ilkesinin en
temel amaçlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

İhracatı yasaklamakA)
Özel sektörü tamamen red etmekB)
Dışa bağımlılığı artırmakC)
Türk halkını layık olduğu yaşam standardına
yükseltmek

D)

Aşağıdakilerden hangisi ulusal düzeyde
faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden
biri değildir?

19.

MazlumderA)
Uluslararası PEN KulubüB)
Türk Demokrasi VakfıC)
Türkiye İnsan Hakları VakfıD)

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal
Atatürk’e göre millet olmanın koşullarından
biri değildir?

20.

Din birliğiA)
Dil birliğiB)
Kültür birliğiC)
Düşünce bağıD)
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SEÇMELİ EKONOMİ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi, yönlendirici
vasıtalara bir örnek değildir?

1.

KamulaştırmaA)
Nüfus planlamasıB)
İhracatı destekleme önlemleriC)
Yatırımları destekleme önlemleriD)

Ekonomide çalışmak isteyen herkese iş alanı
sağlanması, var olan kaynakların tam ve etkili
şekilde kullanılması ekonomi politikasının
aşağıdaki hedeflerinden hangisi içinde yer
alır?

2.

Tekel piyasalarını artırmakA)
Ekonomik kalkınmayı sağlamakB)
Gelir dağılımını dengelemekC)
Tam istihdamı sağlamakD)

Aşağıdakilerden hangisi, İktisat Kongresinde
alınan önemli kararlardan biri değildir?

3.

Günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesiA)
Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet
bankasının kurulması

B)

Koruyucu gümrük vergileri ile sanayinin
korunması

C)

Havacılık çalışmaları ile ilgili bir kurumun
kurulması

D)

Toprak sahibinin elde ettiği gelire ne ad
verilir?

4.

FaizA)
RantB)
KârC)
SermayeD)

Ekonomi biliminde doğruluğu tartışmasız
kabul edilen bazı temel varsayımlardan
hareket ederek bunların tek olaylara
uygulanması esasına dayanan yönteme ne ad
verilir?

5.

Tümdengelim yöntemiA)
Mantıksal akıl yürütme yöntemiB)
Karma yöntemC)
Tümevarım yöntemiD)

Malların doğrudan doğruya bir ihtiyacın
karşılanması amacıyla kullanılmasına ne ad
verilir?

6.

Dolaylı tüketimA)
Ortalama tüketimB)
Dolaysız tüketimC)
Marjinal tüketimD)

Ekonomi alanında, belirlenmiş hedeflere
ulaşmak için ekonomik yapıyı, düzeni ve
ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlerin
bütününe ne ad verilir?

7.

İktisat teorisiA)
Kalkınma politikasıB)
Teorik ekonomiC)
Ekonomi politikasıD)

Karşılanması ekonomik bir faaliyetin
yapılmasını gerektiren ihtiyaçlara ne ad
verilir?

8.

Zorunlu ihtiyaçlarA)
Ekonomik olmayan ihtiyaçlarB)
Kültürel ihtiyaçlarC)
Ekonomik ihtiyaçlarD)

İnsanların bir mala verdikleri önemin
derecesine ne ad verilir?

9.

FaydaA)
DeğerB)
İhtiyaçC)
İstekD)

Fayda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

10.

Fayda ile malın miktarı arasında ters orantı
vardır.

A)

Fayda, tatmin edilecek ihtiyacın şiddeti ile
doğru orantılıdır.

B)

Fayda objektiftir.C)
Malın sahip olduğu fayda kişiden kişiye
değişir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç yasalarından
biri değildir?

11.

İhtiyaçlar değişmektedir.A)
İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.B)
Ýhtiyaçlar birbirine rakiptir.C)
İhtiyaçlar yaşla ilgilidir. D)

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlara
cevap veren mallardan biridir?

12.

ElbiseA)
EkmekB)
KonutC)
KitapD)

Elde etmek için hiçbir ekonomik faaliyette
bulunulmayan ve miktarı ihtiyaçtan çok fazla
olan mallara ne ad verilir?

13.

Zorunlu malA)
Ekonomik malB)
Serbest malC)
Lüks malD)
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A
Bir malın tüketiminin sürekli artırılması
sonucu ondan sağlanan faydanın azalması
durumunu açıklayan ekonomik görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

İkame YasasıA)
Gossen YasasıB)
Arz KanunuC)
Talep KanunuD)

Aşağıdakilerden hangisi ikinci enerji
kaynaklarından biri değildir?

15.

Rüzgâr enerjisiA)
BiogazB)
Kok kömürüC)
Şehir gazıD)

Türkiye'de jeotermal enerji en çok hangi
bölgede yer alır?

16.

Batı AnadoluA)
Batı KaradenizB)
Güneydoğu AnadoluC)
Doğu AnadoluD)

Üretimi, madde meydana getirmek olarak
kabul edenlere göre aşağıdaki sektörlerden
hangisi üretken olarak kabul edilir?

17.

SanayiA)
TarımB)
TicaretC)
HizmetD)

Aşağıdakilerden hangisi üretim
faktörlerinden biri değildir?

18.

DeğerA)
GirişimciB)
EmekC)
KapitalD)

Aşağıdakilerden hangisi kıt malların faydasını
artırarak üretimde bulunmanın yollarından
biri değildir?

19.

Mülkiyet faydasıA)
Şekil faydasıB)
Emek faydasıC)
Zaman faydasıD)

Aşağıdakilerden hangisi doğanın sahip
olduğu bir üretim faktörü olan enerji
kaynaklarının öneminin nedenlerinden biri
değildir?

20.

Doğanın sahip olduğu kaynakların önemli bir
kısmının yenilenmesi mümkün olmayan
maddelerden oluşması

A)

Üretimin artmasıB)
Az gelişmiş ülke ekonomilerinde doğal
kaynak ve enerji kullanımının az olması

C)

Tarım sektöründe görülen modernleşme
eğilimlerinin artması

D)
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SEÇMELİ PSİKOLOJİ 2 A
Testin standart normlarını oluşturmak için
seçilen özel gruba ne ad verilir?

1.

Yaratıcı grupA)
Norm grubuB)
Yetenek grubuC)
Katılım grubuD)

Piaget’e göre zihinde imgelerin oluştuğu
dönem aşağıdakilerden hangisidir? 

2.

İşlem öncesi dönemA)
Soyut işlemler dönemiB)
Somut işlemler dönemiC)
Duyusal devimsel dönemD)

I. Otokratik liderlik
II. Demokratik liderlik
III. Sistematik liderlik

Yukarıdakilerden hangileri liderlik
tiplerinden biri değildir?

3.

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

Çocukluktan yetişkinliğe geçişi hazırlayan
ara döneme ne ad verilir?

4.

Büyüme dönemiA)
İkinci dönemB)
Ergenlik dönemiC)
Olgunluk dönemiD)

I. Bedensel yöntemler
II. Duygusal yöntemler
III. Duruma bağlı yöntemler

Yukarıdakilerden hangileri stresle baş etme
yöntemlerindendir?

5.

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

Birey zihinsel bir boşluk içindedir, çevreyle ilişkisi
azalır, duygusal küntlük vardır, anlamakta, tepki
göstermede ve ilişki kurmakta güçlük çeker,
anlamsız ve amaçsızca dolaşmalar görülür.

Yukarıdaki açıklama stres karşısında
gösterilen aşağıdaki psikolojik tepkilerden
hangisi ile ilgilidir?

6.

İnkâr aşamasıA)
Duygusal yükleme aşamasıB)
Zorlu düşünceler aşamasıC)
Çözülme aşamasıD)

Engellenme sonucunda ortaya çıkan gerilim
durumuna ne ad verilir?

7.

Kararsızlık A)
Çatışma B)
Pişmanlık C)
Hayal kırıklığıD)

Bireyin, davranış ve görüşlerini baskı
nedeniyle değiştirmesine ne ad verilir?

8.

UymaA)
Otokinetik etkiB)
YansıtmaC)
YüceltmeD)

Başkalarında bulunan iyi, güzel, beğenilen
yanları kişinin kendine mal etme çabası
aşağıdaki savunma mekanizmalarından
hangisi ile ilgilidir?

9.

Yön değiştirmeA)
Özdeşim kurmaB)
Bastırma C)
Yansıtma D)

Tezcanlılık, soğukkanlılık, coşkunluk gibi
kişinin doğuştan getirdiği fizyolojik kaynaklı
tutumlarına ne ad verilir?

10.

Mizaç A)
KatılımB)
Drama C)
Karakter D)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0104-A

40 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi tutum
kuramlarından biridir?

11.

Zihinsel Yargı KuramıA)
Tutarlılık KuramıB)
Psikolojik Denge KuramıC)
Bağlılık KuramıD)

Toplumun değer yargıları, benlik amaçları ve
vicdandan oluşan yapı aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

KişilikA)
EgoB)
Süper egoC)
Mizaç D)

Kendisi istediği eğitimi alamamış bir babanın
çocuklarını okutmak istemesi aşağıdaki
savunma mekanizmalarından hangisi ile
ilgilidir?

13.

Yansıtma A)
Mantığa bürünme B)
Ödünleme C)
Yüceltme D)

Büsbütün karartılmış bir ortamda hareketsiz
duran bir ışıklı noktanın hareket ediyormuş
gibi görünmesine ne ad verilir?

14.

Otokinetik etkiA)
Otobiyografik etkiB)
Otokritik etkiC)
Sosyometrik etkiD)

Bir gruba mensup olmanın, bireyin
davranışları üzerindeki etkisini inceleyen
alan aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Kişilik psikolojisiA)
Sosyal psikolojiB)
Deneysel psikolojiC)
Akademik psikolojiD)

Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkisi
halinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Paleontoloji  A)
Sosyoloji B)
Antropoloji C)
Sosyal psikolojiD)

Orta beyinde bulunan ve tüm kanalsız salgı
bezlerinin merkezi durumunda olan beyin
bölgesine ne ad verilir?

17.

HipofizA)
HormonB)
Limbik sistemC)
BeyincikD)

Çok kızdığı halde babasına veya annesine
karşılık veremeyen bir çocuk aşağıdaki
engellenme türlerinden hangisinin etkisi
altında kalmıştır?

18.

Ruhsal engelA)
Fiziksel engelB)
Toplumsal engelC)
Bedensel engelD)

I. Kalıtım 
II. Çevre 
III. Cinsiyet 

Yukarıdakilerden hangileri zekâyı belirleyen
temel etkenlerdendir?

19.

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

Kişilikle ilgili hazırlanan soruların yazılı veya
sözlü olarak cevaplandırılmasına dayanan
ölçeklere ne ad verilir?

20.

GörüşmeA)
GözlemB)
TestC)
AnketD)
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SEÇMELİ SOSYOLOJİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
kurumların temel özelliklerinden biri
değildir?

1.

Toplumsal kurumların değerlerin, normların
ömründen daha kısa devam etmesi

A)

Kurumlar arasındaki değişmenin zincirleme
olarak gerçekleşmesi

B)

Her toplumsal kurum, zorunlu olarak
birtakım gereksinimleri gidermesi

C)

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

D)

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

2.

MonogamiA)
PoliandriB)
PolijiniC)
Egzogami D)

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

3.

Kültürel yayılmaA)
KültürlemeB)
KültürlenmeC)
Kültürel değişmeD)

Ulusal para değerinin devlet eliyle
düşürülmesine ad verilir? 

4.

RevalüasyonA)
Enflasyon B)
Deflasyon C)
Devalüasyon D)

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

5.

Evrensel bir özelliğe sahip olmasıA)
Kültürel değişmenin temel belirleyicisi
olması

B)

Neslin devamını sürdürmek gibi bir işleve
sahip olması

C)

Temel bağının sevgi olmasıD)

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

6.

Serbest piyasaA)
Karma B)
KapitalistC)
Sosyalist D)

Ruha tapma anlamına gelen din anlayış
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

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

Tanzimat hareketi aşağıdaki hangi yıllar
arasını kapsamaktadır?

8.

1750-1789A)
1790-1838B)
1839-1876C)
1877-1910D)

Aşağıdakilerden hangisi dikey yapılı partilere
örnektir?

9.

Liberal partilerA)
İşçi partileriB)
İşveren partileriC)
Çiftçi partileriD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
gelişmenin başlıca göstergelerinden biri
değildir?

10.

Orta tabaka gelişmesiA)
Ekonomik büyümeB)
Siyasal bölünmeC)
Toplumsal bütünleşmeD)
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A
I. Büyük boy kuramlar
II. Orta boy kuramlar
III. Küçük boy kuramlar

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal
değişme kuramlarındandır?

11.

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

Kargaşa, düzensizlik, karışıklık ve köklü
değişim anlamına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

İsyanA)
Ayaklanma B)
DevrimC)
İhtilal D)

Feodal toplumlarda eğitim aşağıdakilerden
hangisine dayalı olarak yapılmaktadır?

13.

Aile A)
DinB)
Gelenek  C)
Hukuk kurallarıD)

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel
işlevlerinden biri değildir?

14.

Sadece ülke içindeki vatandaşların
çıkarlarını korumak

A)

Vatandaşın ekonomik, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarını gidermek

B)

İç ve dış tehlikelere karşı ülkenin
bağımsızlığını korumak

C)

Kanunlar yapmak, uygulamak ve uygulama
sırasında çıkabilecek sorunları gidermek

D)

Otoriteyi annenin büyük erkek kardeşin
kullandığı, akrabalığın kadının soyundan
geçtiği aile türü aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Büyük aileA)
Ataerkil aile B)
Anaerkil aileC)
Küçük aile D)

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte sıkıntı
doğuran ve karşılanması gereken biyolojik ve
toplumsal olguya ne ad verilir?

16.

Fayda A)
Hizmet B)
Üretim C)
İhtiyaç D)

Bir toplumda maddi ve manevi kültür
öğelerinin bir araya gelerek işleyen bir bütün
oluşturacak biçimde birbirini
tamamlayamamasına ne ad verilir?

17.

Toplumsal kargaşaA)
Toplumsal çözülmeB)
Toplumsal kaynaşmaC)
Toplumsal yabancılaşma D)

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür
ögesidir?

18.

KitaplarA)
OkullarB)
Otomobiller C)
Sanat D)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün
önderliğinde gerçekleşen önemli kültürel
gelişmelerden biridir?

19.

İş Kanunu A)
Şapka KanunuB)
Sendikalar KanunuC)
Bilişim KanunuD)

Serbest pazar ekonomisinin gereği olarak
ithalat ve ihracak Türkiye'de hangi yıllarda
serbest bırakılmıştır?

20.

1960'lıA)
1970'liB)
1980'liC)
1990'lıD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 5 A
Toplumun sosyal, siyasi ve tarihi
şartlarından yararlanarak meydana getirilen
edebiyat eserine ne ad verilir?

1.

Edebi metinA)
Hayali metinB)
Yazılı metinC)
Kurmaca metinD)

Gerçeğin hayal dünyasında yeniden
şekillendiği metinlere ne ad verilir?

2.

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

Terkibi bend ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3.

Çağdaş Türk Edebiyatının nazım
biçimlerindendir.

A)

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

C)

Her biri gazel tarzında uyaklanmış 510
bentten meydana gelir.

D)

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

4.

Orduda yapılan düzenlemeler ile savaşlarda
büyük başarılar kazanılmıştır.

A)

Batı'da gerçekleşen bilimsel gelişmeler
örnek alınmıştır.

B)

Yapılması gereken yenilikler Tanzimat
Fermanı ile halka duyurulmuştur.

C)

Devlet kurumları yeniden yapılandırılmıştır.D)

Recaizâde Mahmut Ekrem ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Galatasaray Lisesi’nde edebiyat
öğretmenliği yapmıştır.

A)

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

C)

Tasviri Efkâr gazetesinde yazılar yazmıştır.D)

Tanzimat dönemi Türk Edebiyatında
yayımlanan ilk mizahi gazete aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

DiyojenA)
Takvim-i VekayiB)
Ceride-i HavadisC)
Tercüman-ı AhvalD)

Türk Edebiyatının ilk realist romanı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

SergüzeştA)
İntibahB)
Araba SevdasıC)
Şair EvlenmesiD)

Ziya Paşa aşağıdaki türlerden hangisinde
eser vermemiştir?

8.

TiyatroA)
ŞiirB)
MakaleC)
Edebiyat tarihiD)
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A
Vatan, millet, özgürlük, hak, eşitlik, adalet,
uygarlık gibi kavramların edebiyata ilk olarak
girdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

9.

YükselmeA)
MeşrutiyetB)
KuruluşC)
TanzimatD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Edebiyatının birinci döneminin önemli
temsilcilerinden biridir?

10.

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

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

11.

SefillerA)
Terceme-i TelemakB)
MartıC)
Monte KristoD)

Tanzimat Dönemi'nde çıkarılan ilk resmî
gazete aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Tercümanı HakikâtA)
Tercümanı AhvalB)
Ceridei HavadisC)
Takvimi VekayiD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
Döneminde tiyatro uyarlamalarıyla öne çıkan
yazarlardan biridir?

13.

Orhan AsenaA)
Ahmet Cevdet PaşaB)
Ahmet Vefik PaşaC)
Şemsettin SamiD)

Romantizmden realizme geçişin bir
göstergesi sayılan ve Sami Paşazâde Sezai
tarafından yazılan roman, aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

CezmiA)
İntibahB)
SergüzeştC)
EşberD)

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

15.

ÖlüA)
MakberB)
NesterenC)
SahraD)

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

16.

MakberA)
Vatan MersiyesiB)
ZafernameC)
Müntehabatı EşarD)
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A
1860 yılında Şinasi ve Ağâh Efendi tarafından
çıkarılan ilk özel Türkçe gazete,
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Tercüman-ı HakikatA)
Ceride-i HavadisB)
Tercüman-ı AhvâlC)
İbretD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
sanatçılarından biri değildir?

18.

Namık KemalA)
Ahmet Mithat EfendiB)
ŞinasiC)
Yahya Kemal BeyatlıD)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı
yazılı türlerinden biri değildir?

19.

HikâyeA)
OperaB)
RomanC)
TiyatroD)

Aşağıdakilerden hangisi ‘toplum için sanat’
anlayışını benimseyen aydınlardan biridir?

20.

Abdülhak HamitA)
Ziya PaşaB)
Samipaşazâde SezaîC)
Recaizade Mahmut EkremD)
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SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 6 A
Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olan
"Eylül" aşağıdaki yazarlardan hangisine
aittir?

1.

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

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in şiir
sanatının özelliklerinden biri değildir?

2.

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

B)

Saf şiirin önemli temsilcileri içerisinde yer
alması

C)

Şiirlerinde daha çok Türklük bilincini
işlemesi

D)

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

3.

Tanzimat EdebiyatıA)
Edebiyat-ı CedideB)
Fecr-i ÂtîC)
Türk OcağıD)

Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip
Adıvar'ın eserlerinden biri değildir?

4.

Türkün Ateşle İmtihanıA)
Ateşten GömlekB)
YabanC)
Kalp AğrısıD)

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn
edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

5.

Kulağa göre kafiye anlayışının
benimsenmesi

A)

Toplumsal temalara değinilmesiB)
Nazım birimi olarak mısra kullanılmasıC)
Şiirde sembolizm ve parnasizmin
kullanılması

D)

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

6.

Hüseyin SuatA)
Ali CanipB)
Cenap ŞehabettinC)
Tevfik FikretD)

Aşağıdakilerden hangisi sembolizm akımının
özelliklerinden biri değildir?

7.

"Sanat toplum içindir." anlayışının
savunulması

A)

Sözcüklerdeki ahenk ve müziğin şiirle
birleşmesi

B)

Doğa değil, onun insan ruhunda bıraktığı
izlenimlerin anlatılması

C)

İlk olarak Fransa'da başlamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi realist yazarlardan
biri değildir?

8.

Victor HugoA)
Guy de MaupassantB)
Honore de BalzacC)
DostoyevskiD)

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

9.

Aziz İstanbulA)
AkınB)
Göl SaatleriC)
SafahatD)

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn
şairlerinden biri değildir?

10.

Hüseyin SuatA)
Namık KemalB)
Tevfik FikretC)
Süleyman NazifD)

Türk edebiyatında Maupassant tarzı hikâye
yazımının başarılı temsilcisi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Halide Edip AdıvarA)
Ömer SeyfettinB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Reşat Nuri GüntekinD)
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A
"Kösem Sultan", "Hicranlar" ve "Firar" adlı
tiyatro eserleri aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

12.

Mehmet RaufA)
Halit Ziya UşaklıgilB)
Namık KemalC)
Tahsin NahitD)

Duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve
söyleyiş güzelliğine önem veren "sanat için
sanat" görüşünü benimseyen, realizm
akımının şiirdeki biçimine ne ad verilir?

13.

ParnasizmA)
RomantizmB)
NatüralizmC)
SembolizmD)

“Piyale” ve “Bize Göre” adlı eserler
aşağıdakilerden hangisine aittir?

14.

Ahmet HaşimA)
Mehmet RaufB)
Tevfik FikretC)
Cenap ŞehabettinD)

“Dinle Neyden” adlı eser aşağıdaki şairlerden
hangisine  aittir?

15.

Tevfik FikretA)
Yahya KemalB)
Ahmet HaşimC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

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

16.

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

"Tâmât" adlı şiir kitabı aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

17.

Hüseyin SuatA)
Tevfik FikretB)
Cenap ŞehabettinC)
Ali Ekrem BolayırD)

Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyat
akımının başlıca temsilcileri arasında yer
almaz?

18.

Ali CanipA)
Ziya GökalpB)
Mehmet Emin YurdakulC)
Halit ZiyaD)

Ziya Gökalp'in sanatı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Hece ile yazdığı şiirlerinde düşünceyi ön
plana almıştır.

A)

Batı dillerinden alınan sözcükleri Türkçeye
uyarlamıştır.

B)

Halk masallarından, Türk mitolojisinden,
Dede Korkut Hikâyelerinden yararlanmıştır.

C)

Türkçülük adı verilen akımı düzenleyip
sisteme bağlamıştır.

D)

İslam ülkelerinin birliğini ve geliştirilmesini
hedefleyen görüş aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

İslamcılıkA)
BatıcılıkB)
OsmanlıcılıkC)
TürkçülükD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 5 A
Larry hasn’t been here ------- yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

sinceA)
forB)
atC)
toD)

She was cooking ------- the electricity went off.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

whenA)
whileB)
whoC)
whichD)

I haven't seen my uncle ------- ten years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

sinceA)
fromB)
forC)
agoD)

My grandparents have been married ------- 1945.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

forA)
sinceB)
atC)
inD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

whoA)
whileB)
whichC)
whenD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

takesA)
will takeB)
takeC)
tookD)

Arif used to ------- basketball when he was at high
school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

will playA)
playsB)
have playedC)
playD)

A: ------- when I phoned you?
B: I was at home. I was helping my mum.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

8.

What did you doA)
What have you doneB)
What were you doingC)
What are you doingD)
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A
Our guests arrived while we ------- dinner.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

were havingA)
hadB)
haveC)
are havingD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

hadA)
willB)
isC)
haveD)

Did you ------- do sport regularly when you were
young?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

used to A)
use toB)
be used toC)
not used toD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

ateA)
didn’t used  to eatB)
use to eatC)
didn’t use to eatD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

giveA)
will giveB)
gaveC)
am givingD)

Sally does her homework ------- than me.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

fasterA)
fastestB)
more fastC)
fastD)

Could you speak more -------?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

slowlyA)
slowB)
slowerC)
slowestD)

He will ------- a new car in the summer.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

buyingA)
boughtB)
buysC)
buyD)
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A
She hardly ever watches television, -------?

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

will sheA)
doesn't sheB)
does sheC)
has sheD)

Kim is 15 years old. Jasmine is 18 years old.
Kim is ------- than Jasmine.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

longerA)
youngerB)
olderC)
fasterD)

He ------- a new computer soon.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

boughtA)
will buyingB)
will buyC)
is buyD)

He works at the factory, -------?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

does heA)
is heB)
doesn’t heC)
did heD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0104-A

51 İzleyen sayfaya geçiniz.



TARİH 4 A
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yayın
hayatına başlayan ilk Türk dergisi
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Veka-yı TıbbiyeA)
Mecmua-i FünunB)
MiratC)
DiyojenD)

Aşağıdakilerden hangisi 23 Aralık 1876'da
İstanbul'da toplanan Tersane Konferansı'nda
Osmanlı Devleti'ne sunulan ıslahat planında
yer almaz?

2.

Rusya'ya Boğazlardan serbest geçiş imkanı
verilmesi

A)

Bosna-Hersek'e özerklik verilmesiB)
Bulgaristan'a özerklik verilmesiC)
Osmanlı Devleti'nin siyasi, mali ve askeri
alandaki bazı yetkilerini kurulacak
komisyona devretmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın
Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerinden
biri değildir?

3.

Dışarıya ham madde satan bir ülke haline
gelmesi

A)

Buhar makineleriyle çalışan fabrikalarda seri
üretim yapılması

B)

Küçük imalathanelerin kapanmasıC)
Ükledeki işsizlik oranının artmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nde
yapılan yeniliklerden biri değildir?

4.

Tercüme ve bilim heyetlerinin kurulmasıA)
Batı tarzında bir ordunun kurulmasıB)
Doğu klasiklerinin Türkçeye tercüme
edilmesi

C)

Değerli ve az bulunan eserlerin yurt dışına
çıkarılmasının yasaklanması

D)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş
tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

5.

19 Mayıs 1919A)
23 Nisan 1920B)
24 Temmuz 1923C)
29 Ekim 1923D)

Osmanlı Devleti'nin Boğazlar konusunda tek
başına karar verme yetkisini elinden alarak
Boğazlara ilk defa uluslararası statü
kazandıran antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Hünkar İskelesi AntlaşmasıA)
Balta Limanı AntlaşmasıB)
Londra Boğazlar SözleşmesiC)
Aynalı Kavak SözleşmesiD)

Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılın başlarında
izlediği siyaset aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Yeni yerler fethetmekA)
Kaybettiği toprakları geri almakB)
Büyük bir deniz devleti haline gelmekC)
Dışa açılmadan kendi sınırlarında yaşamakD)

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim
Dönemi'nde yapılan ıslahatlardan biri
değildir?

8.

Subay yetiştirmek üzere Mühendishane-i
Bahr-i Hümayun’un açılması

A)

Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kurulmasıB)
İrad-ı Cedit adında bir hazinenin kurulmasıC)
Meclis-i Meşveret adıyla bir danışma
meclisinin oluşturulması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
dağılmasını önlemeye yönelik ortaya çıkan
fikir akımlarından biri değildir?

9.

SosyalizmA)
İslamcılıkB)
OsmanlıcılıkC)
TürkçülükD)

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan
Kanunuesasi kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

10.

1856A)
1891B)
1839C)
1876D)
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A
Osmanlı Devleti ve Rusya arasında 1779'da
imzalanan antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Belgrad AntlaşmasıA)
Küçük Kaynarca AntlaşmasıB)
Yeşilköy AntlaşmasıC)
Aynalıkavak SözleşmesiD)

Kanunların Ruhu adlı eserinde yasama,
yürtme ve yargının birbirinden ayrılması
gerektiğini savunan Aydınlanma Çağı
düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

12.

LockeA)
RousseauB)
MontesqieuC)
VoltaireD)

1727 yılında Osmanlı Devleti’nde ilk matbaayı
kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Yirmi Sekiz Mehmet ÇelebiA)
Damat İbrahim PaşaB)
Sait EfendiC)
İbrahim MüteferrikaD)

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan
Malazgirt Savaşı kaç yılında yapılmıştır?

14.

1038A)
1041B)
1071C)
1090D)

III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahatlara ne
ad verilir?

15.

Vaka-i HayriyeA)
Sened-i İttifakB)
Nizam-ı CeditC)
Islahat FermanıD)

Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı’ndan sonra
Paris’te toplanacak konferansta Avrupalı
devletlerin desteğini almak ve iç işlerine
karışmalarını önlemek amacıyla ilan ettiği
belge aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Kanun-i EsasiA)
Islahat FermanıB)
Gülhane Hattı HümayunuC)
Sened-i İttifakD)

Osmanlı Devleti’nde 1866 yılında kurulan ilk
tiyatro aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Kadıköy TiyatrosuA)
Gedik Paşa TiyatrosuB)
Şişli TiyatrosuC)
Fatih Reşat Nuri TiyatrosuD)

Kabakçı Mustafa İsyanı sonucu dağıtılan
Nizam-ı Cedit Ordusu'nun yerine 1808 yılında
II. Mahmut tarafından kurulan ordu
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Eşkinci OcağıA)
Humbaracı OcağıB)
Yeniçeri OcağıC)
Sekban-ı Cedit OcağıD)

Gülhane Parkı’nda ilan edildiği için Gülhane
Hattı Hümayunu adıyla da anılan belge
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Tanzimat FermanıA)
Islahat FermanıB)
Sened-i İttifakC)
Tebaa-yı Osmaniye KanunuD)

Osmanlı Devleti’nin ilk kez tek bir devlet
karşısında yenik düştüğü ve savaş tazminatı
ödemek zorunda kaldığı antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Kasr-ı Şirin AntlaşmasıA)
Paris AntlaşmasıB)
Küçük Kaynarca AntlaşmasıC)
Uşi AntlaşmasıD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek
kipinde çekimlenmiştir?

1.

Bu olanları görmesem daha iyiydi.A)
Arkadaşına bu kadar ağır sözler
söylememeliydin.

B)

Ben bu gece erkenden yola çıkayım.C)
Yarınki sınava çok iyi çalış.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği
niteleme sıfatı görevindedir?

2.

Cennet gibi güzel bir ülkede yaşıyoruz.A)
Hava kötü olduğu için pazar günü pikniğe
gidemedik.

B)

Ödevlerini bitirdiği gibi parka indi.C)
Ayşe de tıpkı ablası gibi çok çalışkan bir
öğrenciydi.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama
grubu dolaylı tümleç görevindedir?

3.

Derya ve Buket en sevdiğim
arkadaşlarımdır.

A)

Ankara ve Mardin’de toplam sekiz yıl görev
yaptım.

B)

Babasıyla arasının iyi olduğu söylenemezdi.C)
Papatya ve gül çiçeklerin en güzelleridir.D)

“Kutadgu Bilig” adlı eserin yazarı kimdir?4.

Ahmet YeseviA)
Kaşgarlı MahmudB)
Edip Ahmet YüknekiC)
Yusuf Has HacipD)

Dede Korkut ve Köroğlu Hikâyesi aşağıdaki
hikâye türlerinden hangisine örnektir?

5.

Aşk HikâyeleriA)
Tanzimat Dönemi hikâyeleriB)
Destanî Halk HikâyeleriC)
Dinî Temalı Halk HikâyeleriD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
neden-sonuç ilişkisi vardır?

6.

Sabah uyanamadığı için derse geç kaldı.A)
İlaç almak için eczaneye gitmiş.B)
Sağlıklı olmak için her gün spor yapıyor.C)
Okulunu iyi bir dereceyle bitirebilmek içi çok
çalışmış.

D)

Aşağıdaki Divan edebiyatı nazım
şekillerinden hangisinin nazım birimi
diğerlerinden farklıdır?

7.

MurabbaA)
RubaiB)
TuyuğC)
MüstezatD)

Dini-Tasavvufi(Tekke) Edebiyatı nazım
şekillerinden olan ve Alevi-Bektaşi
şairlerince “Cem” ayinlerinde ya da
toplantılarda özel bir ezgiyle söylenen
şiirlere ne ad verilir?

8.

DevriyeA)
NefesB)
ŞathiyeC)
İlahiD)

Bir kimsenin ölümünden sonra yapılan ve
“Yuğ” adı verilen dinsel törenlerde söylenen
şiirlere ne ad verilir?

9.

DestanA)
SavB)
SaguC)
KoşukD)

Halk hikâyelerinin tür özellikleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Göstermeye dayalı anlatı türüdür.A)
Nazım-nesir karışık kullanılmıştır.B)
Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular
işlenir.

C)

Sözlü gelenek ürünleridir.D)

Aşağıdakilerden hangisi tutanak yazarken
uyulması gerek kurallardan biridir?

11.

Varsa ekleri belirtmeA)
Sorun ve talebi belirtmeB)
Kendini takdim etmeC)
Tutanak türünü belirlemeD)
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A
İspanyolların ulusal kahramanı Rodrigo’nun
11. yüzyılda Araplarla mücadelesini anlatan
destan aşağıdakilerden hangisidir?

12.

AenesiA)
La CidB)
Kurtarılmış KudüsC)
Şu DestanıD)

Aşağıdakilerden hangisi efsanelerle
destanlar arasındaki benzerliklerden biri
değildir? 

13.

Her iki türde de öyküleyici anlatım kullanılır.A)
Her iki tür de anonim halk edebiyatı
ürünleridir. 

B)

Her iki tür de tarihi olaylara sıkı sıkıya
bağlıdır.

C)

Her iki tür de belli bir plan dahilinde
oluşturulur.

D)

İran-Turan mücadelelerini, İran’ın ulusal
kahramanı Rüstem’in yiğitliklerini ve Büyük
İskender’in İran’ı işgalini anlatan destan
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

ŞehnameA)
ChanseB)
KalevaleC)
NibelungenD)

Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken
uyulması gerek kurallardan biridir?

15.

Başlığını yazmaA)
Türünü belirlemeB)
Olayı veya toplantıyı belirtmeC)
Amacı ve muhattabı belirtmeD)

Dünya edebiyatında roman türünün ilk
başarılı eseri olarak kabul edilen Don
Kişot’un yazarı kimdir? 

16.

Giovanni BoccaccioA)
Miguel de CervantesB)
Daniel DefoeC)
Hanry JamesD)

İstanbul toprağının her köşesinde Türk ruhunun
bir safhası vardır. 

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden
hangisi yoktur?

17.

ÖzneA)
Dolaylı tümleçB)
NesneC)
YüklemD)

Kapıyı vurmadan önce, bir dondurmacının
önünde, ne ısmarlayacaklarına karar verirken
geçiyor bu konuşma.

Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla ve doğru olarak
verilmiştir?

18.

Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci,
Yüklem, Özne

A)

Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç, Yüklem,  Zarf
Tümleci, Özne

B)

Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci, Yüklem,
Nesne, Özne

C)

Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci, Nesne,
Yüklem, Özne

D)

Türk edebiyatının ilk tarihi romanı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İntibahA)
Araba SevdasıB)
SergüzeştC)
CezmiD)

Servet-i Fünun Dönemi romanı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20.

Edebi akımlara göre romanlar yazılmaya
başlanmıştır.

A)

Romanlarda halkın kurtuluş mücadelesi
anlatılmıştır.

B)

Tip yaratmada, tasvir ve portrelerde başarı
sağlanmıştır.

C)

Romanlar toplumun yaşantısını dile
getirmiştir.

D)
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ALMANCA 2 A
Vor / Fenster / Radio / das / steht / dem

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

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

1.

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

Er wohnt in einem Haus mit Garten.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

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

2.

Er hätten in einem Haus mit Garten wohnen
können.

A)

Er seien in einem Haus mit Garten gewohnt.B)
Er hatten in einem Haus mit Garten wohnen
wollen.

C)

Er hat in einem Haus mit Garten gewohnt.D)

Die Schildkröte läuft ------- die Katze.

Welches passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

langsamer alsA)
fleißiger alsB)
so klein wieC)
alt wieD)

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

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

wärest / wäreA)
wäre / würdeB)
hätte / würdeC)
hätte / hätteD)

Daniela gibt ------- Mutter jeden Morgen einen
Kuß.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

ihreA)
ihrerB)
ihrenC)
ihremD)

Viele ------- lernen Deutsch, weil sie es für das
Studium oder für den Beruf brauchen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

KulturenA)
ErwachseneB)
AngeboteC)
PropagandaD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0104-A

56 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Es war schrecklich kalt, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

und dann gingen wir schwimmenA)
weil ich noch arbeiten sollteB)
wenn ich sehr müde binC)
als ich gestern nach Hause kamD)

Mein Chef fragt, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bıakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

weil ich immer arbeiten möchteA)
daß ich mitspielen kannB)
ob ich heute Abend arbeiten kannC)
damit ich noch mit ihnen spielen könnteD)

Das ist eine Einbahnstrasse.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

Bu tek yönlü bir yol.A)
Bu tek araçlık yol.B)
Burada tek yönlü yol az.C)
Buraya tek yönlü araçlar girebilir.D)

Ich weiss nicht, -------, aber ich komme mit
Deutschen zurecht.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki  cümlede boş bırakılan yeri 
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

weil ich eine Fremdsprache lernen mussA)
als ich nach Deutschland kamB)
denn ich lebe im AuslandC)
ob mein Deutsch fehlerfrei istD)

Ich wünsche mir einen Ehemann, -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

dem ich immer vertrauen kann.A)
die hat eine Freundin.B)
das sehr viel verdienen kann.C)
der ist gross und schlank.D)

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

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

LehrerA)
TaxifahrerB)
KollegenC)
KinderD)

ZDF ist ein Fernsehsender. Ich mag den Sender.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

Ich sehe alle Fernsehprogramme im ZDF.A)
ZDF ist ein Fernsehsender, den ich mag.B)
Wenn ZDF ein Fernsehsender ist, mag ich
es nicht.

C)

Die Sender, die im ZDF sind, sind alle neu.D)

Mit welchem Geld willst du das Haus bezahlen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14.

Mit einem Kredit, den die Bank uns gibt!A)
Es ist halb abbezahlt!B)
Ich möchte auch ein Ferienhaus am Meer
haben!

C)

Was für ein hübsches Haus ist das!D)
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A
Ich habe etwas Geld -------, so ungefähr 15.000
Euro. Das reicht für ein neues Auto.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

vertrautA)
brauchtB)
gespartC)
kauftD)

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

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

wenn / geben könnenA)
denn / laufen sollenB)
ob / kommen werdeC)
als / gehen wirdD)

Wenn ich länger in Istanbul bleiben würde, -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

17.

würde ich den Topkapı-Palast besichtigenA)
hätte ich die Sultanahmet-Moschee
besuchen können

B)

hätte ich im Basar einkaufen könnenC)
wollte er duschenD)

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

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

wären sie gesünderA)
sind sie immer krankB)
wollte er nicht rauchenC)
wären wir heute bei euchD)

-------, hoffentlich regnet es nicht!

Welcher Satz ergänzt die obigen Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

Ich habe keine ZeitA)
Wir müssen leider für die Prüfung arbeitenB)
Wir wollen einen Ausflug machenC)
Das ist eine hübsche ÜberraschungD)

Nihayet kendime zaman ayıracağım.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Dazu habe ich keine Zeit.A)
Ich werde meine Zeit für dich regeln.B)
Ich werde endlich Zeit für mich haben.C)
Sie hat immer Zeit für sich.D)
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ALMANCA 4 A
Sandra hätte gern ein neues Auto.

Welches hat die gleiche Bedeutung mit dem
obigen Satz?

Yukarıdaki cümle ile aynı anlamı taşıyan
cümle  aşağıdakilerin hangiside doğru olarak
verilmiştir?

1.

Sandra würde gern ein neues Auto haben.A)
Sandra muß ein Auto kaufen.B)
Sandra hatte ein Auto kaufen können.C)
Sandra kann gern ein Auto fahren.D)

Ferien in Antalya bieten Ihnen -------
Gastfreundlichkeit.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

2.

schöneA)
freundlicheB)
dünneC)
netteD)

Sie ------- im Sommer nach Wien fahren.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

3.

kannA)
mußB)
wirstC)
willD)

Ev ödevlerini yapmak zorundasın.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

4.

Du mußt deine Hausaufgaben machen.A)
Du willst diese Hausaufgaben machen.B)
Du kannst deine Hausaufgaben machen.C)
Du hast deine Hausaufgaben gemacht.D)

Füll den Lottoschein aus!

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Loto kuponu kayboldu!A)
Bu loto kuponunu imzala!B)
Bu loto kuponları aynı!C)
Loto kuponunu doldur!D)

------- dein Zimmer -------! (aufräumen, du)

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

Räumen / aufA)
Auf / räumtB)
Räume / auf C)
Auf / räumenD)

Meine Mutter hat uns erklärt, ------- wir in diesem
Sommer keinen Urlaub machen -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

denn / wollenA)
daß / könnenB)
ob / müssenC)
damit / möchtenD)
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A
Was würdest du dir gerne kaufen, wenn du sehr
reich wärst?

Welche Antwort passt  zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8.

Sie haben mich auch eingeladen!A)
Er will unbedingt tanzen gehen!B)
Ich muss leider noch meine Hausaufgaben
machen!

C)

Ich würde mir ein neues Auto kaufen!D)

Sollen wir früh aufstehen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki  sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9.

Nein, sie darf nicht schlafen.A)
Nein, wir müssen früh fahren.B)
Ja, ich bin früh aufgestanden.C)
Ja, wir sollen früh aufstehen.D)

arbeiten / müssen / viel  / Wir

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

Yukarıdaki sözcük gruplarıyla kurulabilecek
en anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Wir müssen viel arbeiten.A)
Viel wir müssen  arbeiten.B)
Arbeiten wir viel müssen.C)
Müssen viel wir arbeiten.D)

Atatürk ------- im Jahr 1938.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

starbA)
gehtB)
hatteC)
kamD)

------- du Ingenieur werden willst, ------- du
studieren.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

Bei / hastA)
Als / mussB)
Weil / hattestC)
Wenn / musstD)

A: Gefallen dir diese Schuhe?
B: Ja, aber -------
A: Dann probiere sie mal!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

13.

die roten sehen besser aus!A)
die war sehr laut!B)
die ist sehr müde!C)
diese sind zu wenig!D)

Die ------- Monate sind der Juli und der August.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

kleinstenA)
heißestenB)
größtenC)
kältestenD)
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A
Sie darf das Auto nicht fahren, -------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

als sie einen neuen Führerschein machen
wollte.

A)

um keine Schulden zahlen zu müssen.B)
damit sie einen Führerschein macht.C)
weil sie erst 15 Jahre alt ist.D)

-------, um schön zu werden.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

Ich bin krankA)
Ich bin zu HauseB)
Ich schminke michC)
Ich fahre seltenD)

Merve macht ------- Sport.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

17.

immerA)
spieltB)
niemalsC)
seltenD)

Ich bin völlig außer Atem.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Nefes alamıyorum.A)
Nefes nefese kaldım.B)
Nefes nefese geldim.C)
Nefesimi tuttum.D)

-------, daß der Fahrer mit 180 km/h gefahren ist.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki  cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

19.

Alle Mütter fragenA)
Der Polizist hat festgestelltB)
Der Rockstar hatC)
Jeder Geschäftsmann hatD)

Das dritte Kind meiner Schwester ist vor sieben
Monaten ------- die Welt gekommen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

20.

zuA)
ausB)
aufC)
anD)
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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.


