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BİYOLOJİ 4 A
Her dem yeşil bodur ağaç ve dikenli çalıların
meydana getirdiği biyom türü
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

ÇölA)
SavanB)
MakiC)
TundraD)

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik döngüler
arasında yer almaz?

2.

Kükürt döngüsüA)
Azot döngüsüB)
Karbon döngüsüC)
Fosfor döngüsüD)

Bir arada yaşayan iki farklı türden yalnız
birinin yarar sağladığı, diğer türün ne yarar
ne de zarar gördüğü ortak yaşama biçimine
ne ad verilir?

3.

DenitrifikasyonA)
MutualizmB)
KommensalizmC)
ParazitizmD)

Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev
bakımından benzerlik gösteren, birbirleriyle
çiftleşebilen ve çiftleşme sonucu üreme
yeteneğine sahip bireylere ne ad verilir?

4.

CinsA)
TürB)
HabitatC)
FamilyaD)

Aşağıdakilerden hangisi karasal biyomlar
arasında yer almaz?

5.

SavanA)
MakiB)
ÇayırC)
DeltaD)

İnorganik maddelerden organik madde
sentezleyemeyen, ihtiyaç duyduğu organik
maddeyi dışarıdan hazır alan canlılara ne ad
verilir?

6.

KemosentezA)
HeterotrofB)
OtotrofC)
AyrıştırıcıD)

Alg ve mantarların birlikte bulunduğu liken
birliği hangi tür simbiyoz yaşama örnektir?

7.

MutualizmA)
KommensalizmB)
KonakC)
ParazitizmD)

Aşağıdakilerden hangisi diğer verilen
kavramların tümünü kapsar?

8.

EkosistemA)
BiyosferB)
KomüniteC)
PopülasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi sucul biyomlardan
biri değildir?

9.

Akarsu biyomlarıA)
Tuzlu su biyomlarıB)
Sulak alanlarC)
Tundra biyomlarıD)

Doğada klorofil içeren ototrof bitkilerin
fotosentez sonucu organik madde
üretmelerine ne ad verilir?

10.

MutualizmA)
KommensalizmB)
Birincil üretimC)
ParazitizmD)
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A
Biyoloji biliminin canlılar ve onların
çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim
dalı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

EkolojiA)
ZoolojiB)
AntropolojiC)
BotanikD)

Okyanuslar ve bunları birbirine bağlayan
denizler yerkürenin yaklaşık  yüzde kaçını
kaplar?

12.

80A)
70B)
60C)
50D)

Birincil tüketiciler üzerinden beslenen etçil
organizmalara ne ad verilir?

13.

KarnivorA)
OtotrofB)
OmnivorC)
HerbivorD)

Bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini
en iyi şekilde devam ettirebildiği yaşam
alanına ne ad verilir?

14.

BiyosferA)
HabitatB)
KomüniteC)
EkosistemD)

Yüzlerce tür içerebilen komünitelere ait
canlıların, yaşamlarını sürdürebilmeleri için
ihtiyaç duydukları coğrafi alanlara ne ad
verilir?

15.

TundraA)
EkotonB)
Ekolojik nişC)
BiyotopD)

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemde yer
alan biyotik faktörlerden biridir?

16.

SıcaklıkA)
MinerallerB)
AyrıştırıcılarC)
Ortamın pH'siD)

Tropikal yağmur ormanları aşağıdakilerden
hangisinde yer almaz?

17.

AvustralyaA)
AfrikaB)
Güney AmerikaC)
Güney AvrupaD)

Hem otobur hem de etobur olarak beslenen
canlılar hangi grupta yer alır?

18.

HerbivorA)
KarnivorB)
OmnivorC)
SaprofitD)

Kayın, akçaağaç, ceviz, kestane ve kızılağaç
gibi ağaç türlerinin yer aldığı orman türü
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İğne yapraklı ormanlarA)
Topikal yağmur ormanlarıB)
ÇayırlarC)
Ilıman bölge yaprak döken ormanlarD)

Ren geyiği, misk öküzü, boz ayı gibi hayvan
türlerinin yaşadığı kara biyomu
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

TundraA)
SavanB)
MakiC)
ÇayırD)
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COĞRAFYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerdeki
başlıca itici faktörlerden biridir?

1.

İş olanaklarının fazla olmasıA)
Eğitim imkânlarının yetersiz olmasıB)
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş
olması

C)

Daha kaliteli bir yaşam sunmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 
buzulların oluşturduğu yer şekillerinden biri
değildir?

2.

Sander ovalarıA)
Sirk ve hörgüç kayaB)
TombololarC)
Moren yığınlarıD)

Hayvancılık için otlak alanlarına bağlı olarak
çoğunlukla yazın kullanılan, Doğu Anadolu
Bölgesi başta olmak üzere Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde de rastlanılan köye bağlı
yerleşmelere ne ad verilir?

3.

KomA)
MezraB)
DamC)
DivanD)

Sürekli dönen, basıncı az hava sütunlarına ne
ad verilir?

4.

ÇığA)
HortumB)
TayfunC)
RüzgârD)

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

5.

İç ve dış göçlerA)
Jeolojik yapıB)
Bitki örtüsüC)
Su kaynaklarıD)

Yer kabuğu içindeki kırılmalar sonucu ani
olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar
hâlinde yayılmasına ne ad verilir?

6.

ÇığA)
DepremB)
TsunamiC)
HortumD)

Akarsuyun, yatağındaki su fazlası nedeniyle
taşarak çevresindeki geniş düzlük veye
çukur alanlara yayılmasına ne ad verilir?

7.

KasırgaA)
TaşkınB)
TayfunC)
RüzgârD)

Fransız–ABD işbirliğiyle yapılıp, 1914’te
hizmete açılan deniz yolu aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Kiel kanalıA)
Süveyş kanalıB)
Korint kanalıC)
Panama kanalıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki
volkanik set göllerinden biri değildir?

9.

Balık GölüA)
Haçlı GölüB)
Eymir GölüC)
Erçek GölüD)

Aşağıdakilerden hangisi bozkırlarda yaygın
olarak görülen ot türlerinden biri değildir?

10.

ÜzerlikA)
Peygamber çiçeğiB)
Koyun yumağıC)
MenengiçD)
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A
Cumhuriyet Dönemi'nden sonra ilk kapsamlı
nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?

11.

1927A)
1935B)
1941C)
1960D)

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’e dökülen
akarsulardan biri değildir?

12.

SeyhanA)
GöksuB)
CeyhanC)
BakırçayD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki iç
göçün nedenlerinden biri değildir?

13.

Nüfus dağılımındaki dengesizlikA)
Miras yoluyla toprağın parçalanmasıB)
Tarımda makineleşmenin yarattığı işsizlikC)
Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden daha
fazla yararlanma isteği

D)

Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan
boğaz aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Bering BoğazıA)
Malaka BoğazıB)
Cebelitarık BoğazıC)
Hürmüz BoğazıD)

Dünyanın en eski ulaşım sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Demir yoluA)
Hava yoluB)
Kara yoluC)
Deniz yoluD)

Toprağın akarsu, sel suları ve rüzgar gibi dış
kuvvetler tarafından aşındırılarak taşınmasına
ne ad verilir?

16.

ErozyonA)
HeyelanB)
Toprak kaymasıC)
DepremD)

Yolcu ve yük taşımacılığında orta uzaklıktaki
mesafeler için maliyetin en düşük olduğu
ulaşım sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Deniz yoluA)
Hava yoluB)
Demir yoluC)
Kara yoluD)

Aşağıdakilerden hangisi turizm şehirlerinden
biri değildir?

18.

İstanbulA)
AntalyaB)
NevşehirC)
SiirtD)

Lozan antlaşması nedeniyle Yunanistan'dan
Türkiye'ye gelenler ve Türkiye'den
Yunanistan'a gidenlerin yaptığı göçe ne ad
verilir? 

19.

Beyin göçüA)
Mübadele göçüB)
İç göçC)
İşçi göçüD)

Bir veya birkaç ev, ambar ve tarım
arazisinden oluşan yerleşmelere ne ad
verilir?

20.

MezraA)
MahalleB)
ÇiftlikC)
DamD)
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DİL VE ANLATIM 1 A
Dildeki sözcükleri köken bakımından
inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

1.

SemantikA)
SentaksB)
EtimolojiC)
FonetikD)

Akatça, Arapça ve İbranice dilleri, köken
bakımından hangi dil ailesinde yer alır?

2.

BantuA)
Hami-Sami B)
Çin C)
Ural-AltayD)

Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dil
ailesi içinde yer almaz?

3.

FinceA)
MoğolcaB)
MançucaC)
İspanyolcaD)

“Dil” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

4.

Dil sayesinde toplumdaki bireyler bir araya
gelir.

A)

Dilin kendine göre birtakım yasaları vardır.B)
Dil, canlılar arasında anlaşma sağlayan
sosyal bir kurumdur.

C)

Dil, canlı bir varlıktır.D)

Diller arasındaki yakınlık ve benzerliğe ne ad
verilir?

5.

Dil akrabalığıA)
Dil kardeşliğiB)
Dil birliğiC)
Dil yakınlığıD)

İlk Türkçe belgelerin ortaya konulduğu çağ
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

İlk Türkçe ÇağıA)
En Eski Türkçe ÇağıB)
Altay ÇağıC)
Eski Türkçe ÇağıD)

Aşağıdakilerden hangisi bağlamı oluşturan
unsurlardan biri değildir?

7.

KaynakA)
DilB)
İletiC)
AlıcıD)

"Kutatgu Bilig" adlı eserin yazarı kimdir?8.

Edip AhmetA)
Yunus EmreB)
Yusuf Has HacipC)
Ali Şir NevaiD)

“Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelen, 484
dizeden oluşan, ahlaki, öğretici tarzdaki
manzum bir eser olan “Atabetül Hakayık” kim
tarafından yazılmıştır?

9.

Edip AhmetA)
Yunus EmreB)
Hacı Bektaş VeliC)
Kaşgarlı MahmutD)

Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından
dünya dillerinden olan, tek heceli dillerin
özelliklerinden biri değildir?

10.

Sözcüklerde vurgu hakimdir.A)
Bir sözcük yerine göre 10-15 anlam
kazanabilir.

B)

Sözcükler ek almadan, büküme, değişime
uğramazlar.

C)

Sözcüklerde çekim eki vardır.D)

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma
ve görsel işitsel araçlarla iletilmesine ne ad
verilir?

11.

DilA)
İletişimB)
BağlamC)
KonuşmaD)
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A
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü
birleşmesi vardır?

12.

kahvaltıA)
başlıyorB)
elbisesiC)
söğüdeD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların
yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

13.

İkişer ikişer sıra olduk.A)
Otuz beş yaşına girmiş.B)
12.45’te buluşacaklar.C)
İkiyüz kişi sırada bekliyor.D)

Harflerin yazımıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Belli bir tarih bildiren ay, gün adları büyük
harfle başlar.

A)

Sayılardan sonra gelen sözcükler küçük
harfle başlar.

B)

Levhalar ve açıklama yazıları küçük harfle
başlar.

C)

Dizeler büyük harfle başlar.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "–de/ –da"
eki yanlış yazılmıştır?

15.

Oturda yemek ye.A)
Bu da olacak iş mi?B)
Yanımda kimsecikler yoktu.C)
Sen de çalış.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü
uyumuna aykırı bir ek almıştır?

16.

büyüklükA)
akşamleyinB)
maviC)
evdenD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü
uyumu kuralına uymaz?

17.

DefineA)
BoncukB)
BarışC)
Kalori D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi"nin
yazımı yanlıştır?

18.

Bana da verecek misin?A)
Daha doymadın mı?B)
Oku muyorsan ver kitabımı.C)
Yok mu senden başkası?D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
ünlem işareti gelmez?

19.

Bu güzel kız da kim () A)
Eyvah, kahve taştı ()B)
Hey, buraya bak ()C)
Sevgili arkadaşlar ()D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı
doğrudur?

20.

ÇiçekciA)
SınıftaB)
SokakdaC)
AğaçdanD)
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DİL VE ANLATIM 2 A
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem isim
hem fiil köküdür?

1.

Kol A)
EvB)
YazC)
YapD)

Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim
tamlamasıdır?

2.

Elma YanakA)
Türk BayrağıB)
Ayşe’nin AyakkabısıC)
Okulun BahçesiD)

Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür?3.

BalıkA)
Posta kutusuB)
Destek C)
YılbaşıD)

Aşağıdakilerin hangisinde tüm sözcükler
soyut anlamlıdır?

4.

rüya-ruh-düşünceA)
hayal-ses-kulakB)
rüzgar-ışık-yıldızC)
özlem-sevgi-bulutD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

5.

Bir bahar akşamı rastladım size.A)
Kırlar papatyalarla bezenmiş.B)
Manzarası çok güzel ama havası temiz.C)
Annemiz okudu, biz dinledik.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz
grubu kullanılmamıştır?

6.

Ya sen gel ya da ben geleyim.A)
Ha o ha bu ne fark eder.B)
Kırk elli kişi ya var ya yoktu.C)
Bu çocuk neden bağırıyor?D)

Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre sıralı
bir cümledir?

7.

Kahvaltımı yaptım, çıkmaya hazırım.A)
Gürültüyü duyunca herkes pencerelere
koştu.

B)

Dün tüm akrabalarımızı gördüm.C)
Kitabı okudum ve arkadaşıma verdim.D)

"Bit-" sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini
alırsa fiilden fiil türetilmiş olur?

8.

-ginA)
-liB)
-irC)
-giD)

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından
olumsuz bir cümledir?

9.

Ayağım kayınca yere düştüm.A)
Sonunda onu mutfakta buldum.B)
Fazla bağırmaktan sesim kısıldı.C)
Bir türlü o ağacı göremedim.D)

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

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler
arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Zıt anlamlılıkA)
Eş seslilikB)
Eş anlamlılıkC)
Yakın anlamlılıkD)

“Anne ve babası ona istediklerini aldı.”
cümlesindeki altı çizili öge aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Zarf tümleciA)
ÖzneB)
Dolaylı tümleçC)
YüklemD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?12.

Sen ne anlatıyorsun be adam?A)
Kırk yıldır bu sanatı işlerim.B)
Ben bu kitabı okuyacağım.C)
Gözlerinden yaşlar aktı.D)

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

13.

atlayarakA)
merdivenleriB)
üçer üçerC)
indimD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim
anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

14.

Kalem sözcüğü kök halindedir.A)
Açı sorunlarını rahatlıkla çözebiliyorum.B)
Bazı günler evde çok sıkılıyorum.C)
Bütün notaları çok güzel seslendiriyorsun.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin
bulunduğu yere göre diğerlerinden farklıdır?

15.

Sevdiğini bilseydim sana da bunlardan
alırdım.

A)

Bu aralar hep sıkkın gibi canı.B)
Görmedim onu günlerdir.C)
Hazırlıklar tamamlandı erkenden.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edatla
kurulmuş bir sözcük öbeği vardır?

16.

Ali ve Ahmet geldi.A)
Senin gibisini hiç görmedim.B)
Geç olunca eve döndük.C)
Salona gidip oturdular.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım
hem çekim eki almıştır?

17.

PenceredenA)
KilimcilikB)
SözcükC)
YazıcılarD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gizli özne
vardır?

18.

Bahçe kirliydi.A)
Bahçe temizlenirken su açıldı.B)
Bahçeyi tertemiz yaptı.C)
Bahçe temizlendi.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme
kullanılmıştır?

19.

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

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

Yukarıdaki paragrafın çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

DüşünceA)
FantastikB)
BetimlemeC)
OlayD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 A
Malikilik mezhebinin kurucusu olan İmam
Malik’in oluşturduğu eser aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

MuvattaA)
NübüvvetB)
El va’d vel vaidC)
er-RisaleD)

Hz. Muhammed'in hasta olan insanları bizzat
evlerinde ziyaret edip, onlar için dua etmesi
hangi özelliği ile ilgilidir?

2.

Merhametli olmasıA)
Dürüst olmasıB)
Otoriter olmasıC)
Adaletli olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi tevekkül anlayışı ile
bağdaşmaz?

3.

Kader mahkûmuyum diyerek hırsızlık
yapmak

A)

Hasta olduğunda tedavi olmakB)
Yolculuk esnasında trafik kurallarına uymakC)
Sınav öncesinde ders çalışmakD)

Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere ne ad
verilir?

4.

ŞerifA)
SemihB)
HabibullahC)
SeyyidD)

Aşağıdakilerden hangisi ibadetler ile ilgili
temel ilkelerden biri değildir?

5.

Gösterişten uzak olmaA)
İsteklilikB)
KarşılıkC)
KolaylıkD)

Allah’ın önceden takdir edip belirlediği
olayların zamanı geldiğinde Allah’ın takdirine
uygun şekilde gerçekleşmesine ne ad verilir?

6.

KazaA)
KaderB)
EcelC)
İradeD)

İbadetleri yerine getirirken istekli olmanın
yanı sıra samimiyet, içtenlik, maddi çıkar
gözetmeme ve yalnızca Allah’ın rızasını
kazanma adına yapma duygusuna ne ad
verilir?

7.

İhlâsA)
KasıtB)
NiyetC)
HayâD)

Aşağıdakilerden hangisi Siyasi-İtikadi
mezheplerden biridir?

8.

ŞafiilikA)
MaturidilikB)
MalikilikC)
CaferilikD)

"Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık.”
ayetinde aşağıdakilerden hangisinin önemi
vurgulanmıştır?

9.

İnsanın akıl sahibi olmasıA)
Ahiret hayatına imanB)
Kadere imanC)
Sosyal yardımlaşmanın önemiD)

Aşağıdakilerden hangisi Şia'nın temel
görüşlerinden biri değildir?

10.

Hz. Ali, Hz. Muhammed’den sonra insanların
en üstünüdür.

A)

İlk Halifelik Hz. Osman’ın hakkıdır.B)
Açık veya gizli bir tehlike karşısında takiyye
esastır.

C)

Hz. Ali ve onun soyundan gelenler imamet
yetkisini taşırlar.

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de
tarif edilen örnek insanın özelliklerinden biri
değildir?

11.

İsraftan kaçınanA)
Yanlışlarında ısrar edenB)
Fedâkâr olanC)
Tövbe edenD)

Allah’ın sonsuz güç ve irade sahibi olup, her
şeye gücünün yetmesi aşağıdakilerden
hangisini tanımlar?

12.

TevekkülA)
Cüzi iradeB)
KazaC)
Külli iradeD)

Dini bir terim olarak “Hayır” nedir?13.

Gerçekleştirilmek istenen herhangi bir iş için
gerekli olan hazırlıklar yapıldıktan sonra
Allah'a güvenip sonucun hayırlı olmasını
Allah'tan istemedir.

A)

İyi, güzel ve faydalı anlamlarına gelen,
Allah'ın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından
hoşnut olduğu davranışlardır.

B)

İnsan yaşamının ve diğer canlılar için
önceden tespit edilmiş sürenin
sonuçlanmasıdır.

C)

Kötü, fena ve zararlı anlamlarına gelen,
Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı ve
yapılmasını istemediği davranışlardır.

D)

Bir öğrencinin planlı ve düzenli biçimde
dersine çalıştıktan sonra Allah’a güvenip
ondan yardım dilemesi aşağıdakilerden
hangisine bir örnektir?

14.

TesadüfA)
KaderB)
TevekkülC)
KazaD)

Hz. Muhammed'in torunu olan Hz. Hasan'ın
soyundan gelenlere ne ad verilir?

15.

SeyyidA)
ŞerifB)
FurkanC)
SemihD)

Dini bir terim olarak “Rızık” nedir?16.

Evrendeki her bir nesnenin belirlenen
sürenin sonunda yok olmasıdır.

A)

Kişinin kendi söz ve davranışlarının
sonuçlarına katlanması durumudur.

B)

Allah'ın dünyadaki tüm canlıların
yiyip-içmesi, yararlanması ve faydalanması
amacıyla verdiği bütün nimetlerdir.

C)

Allah'ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş
ve olacak olan tüm olayların yerini, zamanını
bilip takdir etmesidir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana
kazandırdıklarından biri değildir?

17.

Sorumluluk bilincini geliştirmesiA)
İnsanın Yaratıcısı ile ilişkisini güçlendirmesiB)
Güven duygusunu geliştirmesiC)
Kişiyi gurur ve kibire yaklaştırmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi cüzi iradeye bir
örnektir?

18.

Erkek olmakA)
Türk olmakB)
Namaz kılmakC)
Nefes almakD)

Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve
olacak olan tüm olayların yerini, zamanını
bilip takdir etmesine ne ad verilir?

19.

KazaA)
YaratılışB)
İradeC)
KaderD)

İslam dininin emir ve yasaklarından yalnızca
kimler sorumlu tutulmuştur?

20.

Namaz kılanlarA)
ZenginlerB)
Kadere iman edenlerC)
Akıl ve irade sahibi olanlarD)
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SEÇMELİ EKONOMİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi, verimliliğe etki
eden objektif etkenlerden biridir?

1.

İşçilerin, işyerine rahat bir şekilde götürülüp
getirilmesi

A)

İşletmenin kullanılan hammadde
kaynaklarına yakın olması

B)

İşletmede kullanılan tekniğin yenilenmesiC)
İşletme organizasyonunun yapılmasıD)

Maden kömürü ocağında çalışan bir işçinin,
bir çalışma günü sonunda ürettiği 3 ton
kömür aşağıdaki verimlilik türlerinden
hangisine bir örnektir?

2.

Ekonomik verimlilikA)
Fiziksel verimlilikB)
Objektif verimlilikC)
Pozitif verimlilikD)

İnsanların mal ve hizmet elde etmek için
yaptıkları faaliyetlere ne ad verilir?

3.

ÜretimA)
EmekB)
RantC)
GirişimcilikD)

Aşağıdakilerden hangisi, hızlı nüfus artışının
olumsuz yönlerinden biri değildir?

4.

Bireylerin eğitim ve konut sorunlarının
olması

A)

Ücretlerin artmasına neden olmasıB)
Çevre kirliliğine neden olmasıC)
İç ve dış göçlerin artmasıD)

Zihinsel olarak yapılan çalışmalar hangi emek
sınıflaması içinde yer alır?

5.

Uygulayıcı emekA)
Yönetici emekB)
Objektif emekC)
Sübjektif emekD)

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi sermayeyi
verir?

6.

(Mevcutlar+Alacaklar)-BorçlarA)
(Mevcutlar+Dolaylı Vergiler)+KârB)
(Mevcutlar-Ücretler)-BorçlarC)
(Mevcutlar-Borçlar)+KârD)

Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklardan
biri değildir?

7.

MakinelerA)
BinalarB)
StoklarC)
AletlerD)

Aşağıdakilerden hangisi zirai sermayeye bir
örnektir?

8.

MakineA)
HammaddeB)
KömürC)
TohumD)

Aşağıdakilerden hangisi sermayenin başlıca
kaynaklarından biri değildir?

9.

Öz finansmanA)
TasarrufB)
Zorunlu tasarrufC)
YatırımD)

Aşağıdakilerden hangisi, sermayenin
oluşmasına etki eden sübjektif faktörlerden
biri değildir?

10.

Daha geniş tüketim imkânına sahip olma
isteği

A)

İktidar sahibi olma isteğiB)
Vergi oranlarının artmasıC)
Miras bırakma isteğiD)

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün ekonomi
politikasının temel amaçlarından biri
değildir?

11.

Ekonomiye, dışarıdan yapılacak
müdahalelere karşı önlem almamak

A)

Devlet yatırım harcamalarının, devlet
gelirleri toplamına denk olmasına dikkat
etmek

B)

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya bir bütün
olarak yaklaşmak

C)

Bütün toplumun refahını yükseltmekD)

Kooperatiflerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Büyük bir kısmını devlet ve başka kuruluşlar
tarafından kurulan kooperatifler oluşturur.

A)

Serbest ve istemli kuruluşlardır.B)
Sadece ortaklarına yardım etmek amacıyla
kurulmuşlardır.

C)

Üyelerine üretim, tüketim ve kredi
konularında yardım eder.

D)

Aşağıdakilerden hangisi girişimin (teşebbüs)
özelliklerinden biri değildir?

13.

Bir uygulama merkezi olmasıA)
Üretim faktörlerini kullanan bir ünite olmasıB)
Üretim faktörlerini sağlayan bir ünite olmasıC)
Üretim faktörlerinden yararlanarak mal ve
hizmet üreten bir ünite olması

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi, girişimin sosyal
rollerinden biri değildir?

14.

Girişimin bulunduğu bölgenin ekonomik
gelişmesine katkıda bulunması

A)

Küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını
değerlendirerek ek gelir elde etmelerini
sağlaması

B)

Yeni üretim teknikleri yaratarak ekonominin
gelişmesini sağlaması

C)

Çalışanlara iş yaşamlarında gelişme fırsatı
vermesi

D)

Sermayesinin %50'sinden fazlası iktisadi
devlet teşekküllerine veya kamu iktisadi
kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler
topluluğundan oluşan anonim şirketlere ne
ad verilir?

15.

İştirakA)
Kamu tekeliB)
Bağlı ortaklıkC)
Kollektif şirketD)

Bir hazine bonosunun veya tahvilinin
üzerinde yazılı olan faize ne ad verilir?

16.

Bağlı faizA)
Reel faizB)
Nominal faizC)
Serbest faizD)

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi, Safi Milli
Hasılayı verir?

17.

GSMH + VergilerA)
GSMH - SübvansiyonlarB)
GSMH - AmortismanlarC)
GSMH + Net dış gelirD)

Ücretin, üretim miktarına göre belirlendiği
ücret türü aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Nakdi ücretA)
Ayni ücretB)
Reel ücretC)
Parça bazında ücretD)

Bir ülkede gelirlerin değişik şekillerde
dağılımını gösteren, mutlak eşitlik
doğrusunun dışında kalan eğrilere ne ad
verilir?

19.

Üretim İmkânları EğrisiA)
Lorenz EğrisiB)
Toplumsal Kayıtsızlık EğrisiC)
Dönüşüm EğrisiD)

İnsanın emeği sonucunda elde ettiği gelire ne
ad verilir?

20.

Gerçek gelirA)
Temelsiz gelirB)
Milli gelirC)
Marjinal gelirD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0105-A

13 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 2 A
Kişi yada işletmelerin ihtiyaç duydukları
fonların belirlenerek sağlanması ve bu
fonların en uygun alanlara kaydırılarak
yönetilmesine  ne ad verilir?

1.

TedarikA)
Finansal YönetimB)
PlanlamaC)
PazarlamaD)

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik
etüdünün faydalarından biridir? 

2.

Geri dönüşümü hızlandırır.A)
Rekabeti artırır.B)
Toplumun eğitim seviyesini artırır.C)
Kredilerin doğru ve etkin kullanılmasını
sağlar.

D)

Otomobil fabrikaları aşağıdaki işletmelerden
hangisine örnektir?

3.

Sanayi işletmeleriA)
Finans işletmeleriB)
Kiralama işletmeleriC)
Ticaret işletmeleriD)

Aşağıdakilerden hangisi finansal inceleme
kapsamında yapılan çalışmalardan biridir?

4.

Makine donanımının seçilmesiA)
Ulaşım faktörlerinin araştırılmasıB)
Finansman tablolarının hazırlanmasıC)
Temel mühendislik tasarımlarının yapılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin
özelliklerinden biridir?

5.

Ortaklık kolaylıkla devredilemez.A)
İdarenin sorumluluğu kişiseldir.B)
Büyük sermaye toplama yeteneğine sahip
olduğundan büyük işletmeler anonim şirket
niteliğinde kurulur.

C)

Ortakların ölümü veya ortaklıktan çekilmeleri
şirketi etkiler.

D)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
ekonomik şekilleri bakımından
sınıflandırılmasında yer alan işletme
türlerinden biridir?

6.

Hizmet üreten işletmelerA)
Finans işletmeleriB)
Kamu işletmeleriC)
Kiralama işletmeleriD)

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek veya
pazarlamak için üretim faktörlerini planlı,
tutarlı ve akılcı bir sistemle bir araya getiren
teknik ve ekonomik birime ne ad verilir? 

7.

PiyasaA)
FederasyonB)
VakıfC)
İşletmeD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel
fonksiyonlarından biri değildir?

8.

Kolaylaştırıcı fonksiyonA)
Destekleyici fonksiyonB)
Özendirici  fonksiyonC)
Genel fonksiyonD)

Uzmanlık, bilgi ve deneyimi gerektiren proje
faaliyetine ne ad verilir?

9.

ÇözümlemeA)
Fizibilite(Yapılabilirlik) çalışmasıB)
GüdülemeC)
KoordinasyonD)

Serbest piyasa ekonomisine işlerlik
kazandırmak amacıyla kamu ekonomik
işletme ya da teşebbüsleri mülkiyetin kısmen
veya tamamen özel teşebbüse devredilerek
bunların özel işletme ya da teşebbüs
biçimine dönüştürülmesine ne ad verilir?

10.

El koyma A)
KamulaştırmaB)
SonlandırmaC)
ÖzelleştirmeD)

Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin
özelliklerinden biri değildir?

11.

Yönetim yetkisi ortaklardan birine birkaçına
ya da  dışardan birine bırakılabilir.

A)

Ortakların sorumlulukları taahhüt ettikleri
sermaye ile sınırlıdır.

B)

Şirket kârları bütün ortaklar arasında ve
belirtilen oranlarda veya eşit olarak dağıtılır.

C)

Her ortağın şirket yönetiminde yetkisi vardır.D)
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A
Başlangıcı ve sonu olan, uzunluğu önceden
belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratan,
iç içe geçmiş amaç ve hedeflere sahip,
planlanan uygulama adımlarıyla çeşitli
ürünlerin elde edildiği, ayni ve nakdi
kaynaklarla yürütülen çalışmalara ne ad
verilir?

12.

İş planıA)
İş fikriB)
Fizibilite etüdüC)
ProjeD)

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik
etüdünün ekonomik incelemede yapılan
araştırmalarından biri değildir?

13.

Kuruluş yeri seçimiA)
Finansman giderlerinin belirlenmesiB)
Ürün araştırmasıC)
Ham madde analiziD)

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün
aşamalarından biri değildir?

14.

Ekonomik incelemeA)
Hukuki incelemeB)
Teknik incelemeC)
Sosyolojik  incelemeD)

Çalışanlara işletmenin amaçlarını ilkelerini
çalışma şeklini tanımlamaya ve iş yaşamında
uyulacak ilkelere yönelik kurallar bütününü
açıklamaya yarayan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

İş ahlakı kurallarıA)
AhilikB)
ÖrfC)
Hukuk kurallarıD)

I. Ticari defterini tasdik ettirme 
II.  Deprem felaketinden zarar görenler için 
     yardımda bulunma
III. Ticari defterleri saklama

Yukarıdakilerden hangileri girişimcinin yasal
sorumluluklarındandır?

16.

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

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının
karşılanmasında küçük ve orta ölçekli
işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak,
rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek
sanayide uyumunu ekonomik gelişmelere
uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla
kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

17.

KOSGEBA)
BDDKB)
TSKBC)
SPKD)

Bir işletmenin ürünlerinin yurt içinde ya da
yurt dışında satışını ve pazarlamasını
sağlayan ,işletmeye bağlı olarak çalışan ve
işletmeyle aralarındaki ilişkinin hukuki
kurallara bağlı olduğu işletme ya da şahıslara
ne ad verilir? 

18.

BayiA)
AjansB)
FranchisingC)
TedarikçiD)

Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden
satışın başarıya ulaşması için dikkat edilmesi
gereken konulardan biri değildir?

19.

Doğru işletme kurallarıA)
Doğru ihtiyaç tespitiB)
Doğru mağaza dekorasyonu seçimiC)
Doğru hedef kitleD)

Piyasada tanınmış yerleşmiş bir ismin ya da
markanın işletme hakkını veren tarafa ne ad
verilir?

20.

MüteşebbisA)
FranchisorB)
FranchiseeC)
DistribütörlükD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0105-A

15 İzleyen sayfaya geçiniz.



SEÇMELİ İŞLETME 1 A
Üretimde kullanılan makine, teçhizat,
donanım, binalar, hammadde gibi
varlıklardan oluşan üretim faktörü
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

GirişimciA)
SermayeB)
DoğaC)
EmekD)

İnsan istek ve ihtiyaçlarını gidermeye
yarayan somut araçlara ne ad verilir?

2.

HizmetA)
MalB)
StokC)
SermayeD)

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

3.

LiderA)
YöneticiB)
TacirC)
TüketiciD)

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

4.

LiderA)
GirişimciB)
YöneticiC)
KurmayD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
standart kuruluşlarından biri değildir?

5.

CE(Avrupaya uygunluk)A)
Türk Standartları EnstitüsüB)
Uluslararası Standardizasyon
Organizasyonu

C)

Uluslararası Elektronik KomisyonuD)

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

6.

HukukA)
SosyolojiB)
GenelgeC)
MevzuatD)

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

7.

Çalışanına iyi ücret vermesiA)
Çalışma koşullarını güvenli ve sağlıklı
kılması

B)

Nitelikli mal ve hizmet sunmasıC)
Çalışanların sorunlarına eğilmesiD)

İnsanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları
göz önüne alarak insanları karşılaştırmalı
olarak inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

AntropolojiA)
İstatistikB)
HukukC)
İşletmeD)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel
amaçlarından biridir?

9.

Personeline yeterli ücret vermekA)
Uzun vadeli büyümeyi hedef haline getirmekB)
Kâr elde etmekC)
Tüketiciye nitelikli mal ve hizmet sunmakD)

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

10.

KârA)
MevduatB)
ZararC)
FaizD)

Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermayeli
işletmelerden biri değildir?

11.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
kurulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri

A)

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini
Koruma Hakkında Kanuna göre kurulan
işletmeler

B)

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kanununa göre kurulan işletmeler

C)

6326 sayılı Petrol Kanununa göre kurulan
işletmeler

D)
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A
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının
belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle
meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını
işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı
yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle
sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel
kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve
değişir sermayeli ortaklıklara ne ad verilir?

12.

VakıfA)
DernekB)
Meslek kuruluşlarıC)
KooperatifD)

Aşağıdakilerden hangisi sanayi
işletmelerinin özelliklerinden biri değildir?

13.

Hammadde ve malzemelerin fiziksel ya da
kimyasal yönden değişikliğe uğraması

A)

Üretimde genellikle seri imalatın söz konusu
olması

B)

Üretim yaparken gelişmiş teknolojilerin
kullanılması

C)

Üretimlerinde standardizasyonun olmaması
ve denetimin zor olması

D)

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin
özelliklerinden biridir?

14.

En az 7 ortak tarafından kurulmasıA)
Sermayesinin yüzde ellisinin devlete ait
olması

B)

Ortaklığın devrinin güç olmasıC)
Şirketten ayrılan ortağın şirket işlerinden
dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluğu
hiçbir şekilde devam etmemesi

D)

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında
işletmek amacıyla kurulan, şirket
alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya
birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve
diğer ortak veya ortakların sorumluluğu
belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan
şirkete ne ad verilir?

15.

Komandit şirketA)
Anonim şirketB)
Kollektif şirketC)
Limitet şirketD)

Bir termik santralin kömür yataklarına yakın
yerlere kurulması durumunda kuruluş yeri
seçimini etkileyen faktör aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

İşgücüA)
Pazara yakınlıkB)
TaşımaC)
HammaddeD)

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

17.

Dağıtım kanallarıA)
İklim koşullarıB)
Enerji ve yakıtC)
Atıkların atılmasıD)

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

18.

İşgücünün maliyetiA)
İşgücünün miktarıB)
İşgücünün niteliğiC)
İşgücünün aile yapısıD)

Aşağıdakilerden hangisi meslek
kuruluşlarının amaçlarından biri değildir?

19.

Kamu menfaatlerini gözardı etmekA)
Mesleki ahlâka uygun faaliyette bulunmakB)
Mesleki bilgi ve becerileri geliştirmekC)
Dayanışmayı sürekli kılmak ve geliştirmekD)

Belirli sosyal risklerin yol açabileceği gelir
kayıpları ve gider artışlarına karşı kişilerin
güvenliklerinin sağlanmasına ne ad verilir?

20.

Siber güvenlikA)
Fiziki güvenlikB)
Özel güvenlikC)
Sosyal güvenlikD)
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SEÇMELİ MANTIK 2 A
Kiplik mantığına göre aşağıdaki
önermelerden hangisi bütün mümkün
dünyalarda yanlıştır?

1.

Anıtkabir Ankara’dadır veya Anıtkabir
Ankara’da değildir.

A)

Menekşe mordur ve menekşe mor değildir.B)
Altın sarı değildir.C)
Dikdörtgen dört kenarlıdır.D)

Aşağıdakilerden hangisi mantık türlerinden
biri değildir?

2.

Evetleme mantığıA)
Kipli mantıkB)
Çok değerli mantıkC)
İki değerli mantıkD)

Aşağıdaki önermelerden hangisi sembolik
mantıkta bileşik bir önermedir?

3.

Mehmet çok çalışkandır.A)
Mozart filozof değildir.B)
Bütün insanlar akıllıdır.C)
Zeynep yaşlıdır.D)

Aşağıdaki önermelerden hangisi ikili
yüklemli bir önermedir?

4.

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

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

5.

DoğruA)
Ya doğru ya yanlışB)
BelirsizC)
YanlışD)

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

6.

pqA)
FaFbB)
FbFqC)
FaFbD)

"Önerme" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

7.

Her tutarlı önerme geçerlidir.A)
Bir önermenin doğruluk tablosundaki tüm
yorumlamaları yanlışsa önerme tutarsızdır.

B)

Bir önermenin tutarlı olabilmesi için doğruluk
tablosundaki tüm yorumlamaların doğru
olması gerekir.

C)

Her tutarsız önerme geçerlidir.D)

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

8.

Bilimsel TeoriA)
TopiklerB)
KanıtC)
TümevarımD)

Mantığın ilke ve kurallarının her türlü bilgi
etkinliğine uygulanmasına uygulamalı mantık
denir. 

Yukarıdaki tanımda mantığın hangi yönü
vurgulanmıştır?

9.

Sadece teoride kalmadığıA)
İlke ve kurallarının olduğuB)
Yöntemsel olduğuC)
Sembolik olduğuD)

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

10.

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

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve deneye
dayanan bilimsel bir yöntemdir?

11.

Uygulamalı MantıkA)
TümdengelimB)
TümevarımC)
AksiyomD)
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A
Doğruluğu açıkça belli olan önermelere ne ad
verilir?

12.

TanımA)
AksiyomB)
TutarlılıkC)
EşitlikD)

Aşağıdakilerden hangisi mantıklı insanın
özelliklerinden biri değildir?

13.

Tutarlı A)
KuşkucuB)
BencilC)
Eleştirel D)

Aşağıdakilerden hangisi eksik tümevarımın
en önemli özelliğidir?

14.

ÖzdeşlikA)
ÇelişmezlikB)
KesinlikC)
OlasılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
amaçlarından biri değildir?

15.

Mantık değişmezleri ile ilgili sorunları
araştırmak

A)

Mantığın kavramlarını sorgulamakB)
Mantığı gözlem ve deneye dayandırmanın
yollarını araştırmak

C)

Mantığın ilkelerini sorgulamakD)

Aşağıdakilerden hangisi doğruluk değeri ve
varlık kavramıyla ilgili sorunlardan biri
değildir?

16.

Bir önermenin doğru olması ne anlama
gelir?

A)

Bilgi ile nesnesi arasında bir uyum olabilir
mi?

B)

Bilgi önermesinin doğru olması ne anlama
gelir?

C)

p önermesinin değillemesi nasıl gösterilir?D)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
ele aldığı temel sorunlardan biri değildir?

17.

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

Mantığın ne olduğu sorusu aşağıdaki
alanlardan hangisinin kapsamına girer?

18.

Bilim felsefesiA)
Matematik felsefesiB)
Doğa felsefesiC)
Mantık felsefesiD)

Aşağıdaki sorulardan hangisi mantık
felsefesinin mantık ilkeleriyle ilgili
sorularından biri değildir?

19.

Mantık ilkeleri birbirleriyle ilişkili midir?A)
Mantık ilkeleri varlığın temel ilkeleri de
sayılabilir mi?

B)

Mantık ilkeleri kaç tanedir?C)
Mantık ilkeleri her yer ve zaman için geçerli
midir?

D)

Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesinin
varlık alanına uygulanmasının ifadesidir?

20.

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

A)

Bir şey ya vardır ya yoktur.B)
Bir şeyin aynı anda hem var olup hem de
var olmaması mümkün değildir.

C)

Her var olan, kendisine özdeştir. D)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 (SEÇMELİ) A
Hz. Peygamber'in, (s.a.v) amcası Ebu Talîp ve
eşi Hz. Hatice'nin vefat ettiği "hüzün yılı"
hangi yıldır?

1.

620A)
622B)
624C)
626D)

Hicret sırasında Habeşistan’ın kralı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Abdullah b. Ebî RebîaA)
Câfer b. Ebû TâlibB)
Amir b. AsC)
Necâşi AshameD)

Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yıl insanları
İslam’a gizlice davet etmiştir?

3.

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

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
(s.a.v.) Mekkede bulunduğu yıllarda yaşanan
boykot kararlarından biridir?

4.

Müslümanlara merhamet gösterilebilmesiA)
Müslümanlarla görüşülmemesiB)
Müslümanlarla alışveriş yapılabilmesiC)
Müslümanlardan kız alınabilmesiD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Medine’ye hicretinin
en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Mekke’de yaşamanın pahalı olmasıA)
Müslümanların sayısının az olmasıB)
Mekke’de İslamiyet’i tebliğ edebilecek ve
yaşayabilecek bir ortamın kalmaması

C)

Kalacak ve barınacak evlerin bulunamamasıD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) göklere
çıkarılmasına ne ad verilir?

6.

UçuşA)
İsrâB)
Mi’râcC)
TemasD)

İslam’ın ilk hicreti kaç yılında yapılmıştır?7.

615A)
620B)
621C)
625D)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) bir gece Mekke’den
Mescid-i Aksâ’ya götürülmesine ne ad
verilir?

8.

YolculukA)
İsrâB)
Mi'racC)
GöçD)

İslam’ın ilk eğitim – öğretim merkezi
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Neşv-ü NemaA)
Darü’n – Nedve B)
AkabeC)
Dârü’l – ErkamD)

Birinci Akabe Biat'ı kaç yılında
gerçekleşmiştir?

10.

621A)
623B)
625C)
627D)

Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yılında vefat
etmiştir?

11.

632A)
630B)
628C)
626D)
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A
Hicretin kaçıncı yılında Cuma Namazı farz
kılınmıştır?

12.

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

Teslim olan Yahudilere kendi kutsal kitapları
Tevrat’ın hükümlerinin uygulandığı savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

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

Gerçekte Müslüman olmadığı halde,
görünüşte Müslüman gözükenlere ne ad
verilir?

14.

NifakA)
GazveB)
MünafıkC)
CihadD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) Medine’ye hicret
ettikten sonra, Müslümanların hem ibadet
edebilecekleri hem de bir eğitim müessesesi
olarak kullanılacak ilk yapıya ne ad
verilmiştir?

15.

Ashabı SuffeA)
Mecid-i HaramB)
Mescid-i AksaC)
Mescid-i NebiD)

Dinleri uğruna bütün dünyalıklarını Mekke’de
bırakıp, Medine’ye hicret eden Mekkeli
Müslümanlara ne ad verilir?

16.

EşrafA)
FudulB)
MuhacirC)
AvamD)

Bakara suresinin, 144. ayeti inmeden önce
Müslümanlar namazlarını hangi yöne dönerek
kılıyorlardı?

17.

Mescid-i NebiA)
Mescid-i AksaB)
Ebva MescidiC)
Kuba MescidiD)

Hz. Peygamber (s.a.v) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Düşmanlarını savaştan vazgeçirmeye
çalışmıştır.

A)

Katıldığı savaşların tümü savunma
amaçlıydı.

B)

Hiçbir zaman savaşı bir çıkar yolu olarak
görmemiştir.

C)

Her zaman anlaşmayı bozan taraf olmuştur.D)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) katılmayıp bir
sahabenin komutasında yapılan seferlere ne
ad verilir?

19.

BoykotA)
NamzetB)
GazveC)
SeriyyeD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) kabrine ne ad
verilir?

20.

Darüf ErkamA)
Ravza-i MutahharaB)
Hılful FudulC)
Mescid-i AksaD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 3 (SEÇMELİ) A
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

ŞamA)
MekkeB)
KudüsC)
Medine D)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğduğu yıllarda
Arap Yarımadası'ndaki en yaygın inanç
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

HristiyanlıkA)
PutperestlikB)
YahudilikC)
HinduizmD)

Müslümanların ilk zaferi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Hendek SavaşıA)
Medine SavaşıB)
Taif SavaşıC)
Bedir SavaşıD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum tarihi
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

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

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

5.

SütannesiA)
DayısıB)
DedesiC)
AmcasıD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi
Cahiliye döneminin özelliklerinden biri
değildir?

6.

Putlara tapılmasıA)
Genelde güçlü olanların zayıf ve kimsesizleri
ezmesi

B)

Barış içinde yaşanmasıC)
Kadınlara hiç değer verilmemesiD)

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

7.

Ümmü EymenA)
ŞeymaB)
HalimeC)
ÂmineD)

I. Hastalıkları önlemek
II. Mevcut hastalıkları teşhis ve tedavi etmek
III. Genel sağlığı korumak

Yukarıdakilerden hangileri tıp biliminin temel
amaçlarındandır?

8.

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

Hastalığı ortadan kaldırmak veya ağrıları
dindirmek amacıyla doktor tarafından yapılan
her tür tıbbi girişime ne ad verilir?

9.

TedaviA)
SağlıkB)
ŞifaC)
TıpD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı dönemde
diş temizliği için kullanılabilecek en iyi araç
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

KâmA)
AlıçB)
MisvakC)
TuğD)
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A
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Külâb Savaşı’nda
burnu kesilen Arfece bin Esed’in altından bir
burun takmasına müsaade etmesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

11.

Hz. Muhammed (s.a.v.) tedavi amacı ile
protez takılmasına izin vermiştir.

A)

Hasta hayvan ve domuz etinin tüketilmesi
yasaktır.

B)

İslamiyet’te bedensel temizliğin önemi
vurgulanmıştır.

C)

İslam inancına göre protez takılması
haramdır.

D)

Allah’ın (c.c.) isimlerinden hangisi hastalara
şifa veren anlamına gelmektedir?

12.

El-MusavvirA)
Eş-ŞafiB)
Es-SelâmC)
El-KâbıdD)

Aşağıdakilerden hangisi hastalık durumunda
yapılmaması gerekenlerden biridir?

13.

Doktora gitmekA)
Sabırlı olmakB)
İlaç kullanmamakC)
Dua okumakD)

Tıp ile ilgili ayet ve hadislerin bütününü ifade
etmek için kullanılan terime ne ad verilir?

14.

Hılfu'l-FudulA)
İsrâB)
Mescid-i NebiC)
Tıbb-ı NebevîD)

Üstünlüğün veya güzelliğin başka kimsede
olmasını istememeye ne ad verilir?

15.

GıptaA)
HasetB)
ŞirkC)
CimrilikD)

“Birbirinizi ölçüsüz bir şekilde methetmeyin. Zira
bu durum methedileni öldürmek gibidir.”

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yukarıdaki
hadisinde vurgulamak istediği
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Davranışlarda dengeli olmakA)
İnançta dengeli olmakB)
İbadette dengeli olmakC)
Harcamalarda dengeli olmakD)

Aşağıdakilerden hangisi zamanı ve şekli belli
olan ibadetlerden biridir?

17.

İyilikA)
NamazB)
HayırC)
SadakaD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin
yasakladığı kötü huylardan biridir?

18.

İktisatlı olmakA)
YardımlaşmakB)
CimrilikC)
CömertlikD)

Allah’a inanmakla birlikte inançta ve ibadette
ona ortak koşmayı ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

AshabA)
MevâlîB)
BiatC)
ŞirkD)

İnsanların arasını bozan, bölücülük yapan,
toplumu karıştıran, fesatçı, nifak çıkara
kimselere ne ad verilir?

20.

MünafıkA)
AmelB)
MüminC)
FaniD)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 4 (SEÇMELİ) A
“Hiçbir kimse asla kendi elinin emeğiyle
kazandığından daha hayırlı bir yiyecek
yememiştir…”

Hz. Muhammed (s.a.v.) yukarıdaki hadisinde
aşağıdakilerden hangisinin önemini
vurgulamıştır?

1.

Ahlâk kurallarına uymaA)
İyi niyetli olmaB)
İnançlara saygılı olmaC)
ÇalışmaD)

Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerlilik
şartlarından biri değildir?

2.

İman esaslarının tamamına gerektiği gibi
inanılması

A)

İman edenin çaresizlik ve ümitsizlik hâlinde
olmaması

B)

İmanın baskı durumunda gerçekleşmiş
olması

C)

İmanın kesin olmasıD)

Dini inancın eyleme dönüşmesine ne ad
verilir?

3.

TebliğA)
İstişareB)
İfadeC)
İbadetD)

Akıl sahibi bir kişinin, "Allah’ın (c.c.)
varlığına, birliğine, Hz.Muhammed’in (s.a.v.)
O’nun kulu ve elçisi olduğuna" hür iradesi ile
inanmasına ne ad verilir?

4.

İbadetA)
İmanB)
ÖzgürlükC)
ŞirkD)

İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi
helal kazanç yollarından biri değildir?

5.

MirasA)
RüşvetB)
HibeC)
TicaretD)

Mülk edinme, çalışma ve adil ücret alma gibi
hususları kapsayan temel haklara ne ad
verilir?

6.

Düşünce özgürlüğüA)
İnanç özgürlüğüB)
Ekonomik özgürlükC)
İbadet özgürlüğüD)

Hz.Muhammed’in (s.a.v.) Medine’de yaptığı
sözleşmedeki “Yahudilerin dinleri
kendilerine, müminlerin dinleri de
kendilerinedir” ibaresi, temel olarak
aşağıdakilerden hangisini vurgular?

7.

Ekonomik özgürlükA)
Din, inanç ve ibadet özgürlüğüB)
Mülk edinme özgürlüğüC)
Tasarruf özgürlüğüD)

Aşağıdakilerden hangisi kadınların ayrıcalıklı
yaratıldığı hususlardan biri değildir?

8.

TeşebbüsA)
ŞefkatB)
VefaC)
HassasiyetD)

Hz. Hatice'nin (r.a.) çalışma hayatında
uğraştığı iş aşağıdakilerden hangisidir?

9.

TicaretA)
El sanatlarıB)
HemşirelikC)
ŞairlikD)

“Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”

Yukarıdaki ayette anlatılmak istenen temel
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Kadın ve erkeğin birbirlerine çift olarak
yaratılması

A)

Yaratılış olarak erkeğin kadından farklı
olması

B)

Bütün insanların aynı değere sahip olmasıC)
İnsanın yaratılan ilk varlık olmasıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) kadınlara karşı davranışlarından biri
değildir?

11.

AnlayışlıA)
NazikB)
KibarC)
DuyarsızD)

Allah’a (c.c.) karşı gelmekten korkmak,
günahlardan sakınmak, O’nun razı olmadığı
söz ve davranışlardan uzak durmaya ne ad
verilir?

12.

TakiyyeA)
TakvaB)
MüdaraC)
ŞirkD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hudeybiye
Antlaşması’nda kurban kesme konusunda
çıkan sorunun çözümü için öncelikle
danıştığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Hz. Ebu BekirA)
Hz. ÖmerB)
Hz. AliC)
Hz. Ümmü SelemeD)

Hz. Muhammed (s.a.v.) yönetimi esnasında
aşağıdakilerden hangisini tesis etmeye
çalışmıştır?

14.

Sosyal adaletA)
Soyluların yönetimiB)
MenfaatC)
LiyakatsızlıkD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) suç işleyen
insanları cezalandırırken uyguladığı ilke
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Cezaların bütünlüğüA)
Cezaların kapsayıcılığıB)
Cezaların şahsiliğiC)
Cezaların geriye doğru işlemesiD)

Aşağıdakilerden hangisi tarihin ilk yazılı
anayasası olarak kabul edilir?

16.

Medine SözleşmesiA)
Hudeybiye AntlaşmasıB)
Mekke SözleşmesiC)
Bedir AntlaşmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
(s.a.v.) yönetiminde en çok başvurduğu
uygulamalardan biridir?

17.

İsrafA)
ÖğütB)
ZanC)
İstişareD)

Hz. Muhammed (s.a.v.) yönetici atamalarında
aşağıdakilerden hangisini esas almıştır?

18.

BiatA)
TakvaB)
LiyakatC)
TakiyyeD)

Kur'an'a göre bir yöneticinin en önemli
görevi aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Allah'ın (c.c.) koyduğu ölçülere uygun bir
yönetim sergilemek

A)

Kâr elde etmekB)
Vakıflar kurmakC)
Faizden uzak durmakD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yönetici olduğu
döneme ne ad verilir?

20.

Asr-ı ŞafiA)
Asr-ı SaadetB)
Asr-ı TevazuC)
Asr-ı İslamD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 6 A
Vous devez dire la vérité et parler de ce
problème. ------- et -------. 

Choisissez les expressions qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

Dites-y / parlons-yA)
Dites-en / parlez-yB)
Dites-le / parlons-enC)
Dites-la / parlez-enD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

àA)
deB)
enC)
toiD)

J’ai eu le Bac: je suis devenu -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

enfantA)
bachelierB)
lycéenC)
écolierD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

se composeA)
se passeB)
se marieC)
dépendD)

------- gentils.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

AyonsA)
SoisB)
SoyezC)
AieD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

suisA)
coucheB)
rencontréC)
promenéD)

Je suis une -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

coursA)
étudesB)
conférenceC)
séminaireD)

Mon fils a 4 ans. Il va à -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

la facultéA)
l’école maternelleB)
l’école primaireC)
l’universitéD)
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A
I. Travaille bien.
II. Aie fini tes devoirs.
III. Aie préparé tes livres.
IV. Il lit donc beaucoup de livres.

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

9.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

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

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

Oui, je l’ai vueA)
Si, je l’ai revueB)
Non, je l’ai revueC)
Non, je ne l’ai pas revueD)

On doit partir à 21 heures. ------- mangé avant 20
heures.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

AvoirA)
SoyonsB)
AyezC)
SoisD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

éleverA)
épouserB)
se marierC)
divorcerD)

Les élèves font le devoir.

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

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

«Koltuğun üzerine yatma.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Il ne se couche pas sur le canapé.A)
Ne le couche pas sur le canapé.B)
Ne te couche pas sur le canapé.C)
Tu ne te couches pas sur le canapé.D)

La mère de mon mari est -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

ma mèreA)
mon pèreB)
ma belle-mèreC)
ma belle sœur D)
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A
La lettre sera ------- par le facteur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

apportéeA)
apporterB)
apportéC)
apporteD)

Elle ------- avec un médecin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

s’est mariéeA)
marieB)
a divorcéC)
a épouséD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

à l’école primaireA)
à l’universitéB)
au collègeC)
à l’école maternelle D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

toiA)
nousB)
leC)
vousD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

cousinA)
tanteB)
fiancéC)
nièceD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 6 A
Terry went ------- to visit her child yesterday.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

goA)
whereB)
abroadC)
inD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

veryA)
suchB)
soC)
everyD)

Mary: ------- you repeat the sentence, please?
Teacher: Of course.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

CouldA)
WereB)
MayC)
AreD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

cookA)
have been cooking B)
are cookingC)
cookedD)

Sheila will be ------- after 3.30 p.m. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

has runA)
runningB)
runC)
ranD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

have been cryingA)
will be cryingB)
cryC)
has been cryingD)

Don't call me at 8.00. I ------- on my project.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

workA)
workedB)
will be workingC)
am workingD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

beforeA)
toB)
afterC)
atD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0105-A

29 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Ladies drive -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

carefullyA)
veryB)
soC)
quickD)

Our favourite team played ------- well and won the
match last night.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

toA)
veryB)
noC)
tooD)

My mother ------- to Paris this afternoon.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

was flying A)
be flying B)
are flying C)
will be flying D)

I go to the library -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

at the momentA)
three times a weekB)
last yearC)
yesterdayD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

will buyA)
would buyB)
could buyC)
would have boughtD)

These are Mark and Nicole ------- parents live in
Germany.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

whoseA)
whenB)
whereC)
whichD)

Bill saw the boy ------- broke your window.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

whereA)
whichB)
whoseC)
whoD)

I want to see the car ------- won the F1 race.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

whoseA)
whoB)
whichC)
whatD)
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If I were you, I ------- that car.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

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

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

whereA)
as soon asB)
ifC)
because D)

If we heat ice, it -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

would meltA)
meltB)
meltsC)
is meltingD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

WhileA)
InB)
As soon asC)
IfD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 7 A
Your outfit is similar ------- mine but they are a bit
different in colours.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

forA)
atB)
toC)
inD)

I am ------- of my daughter’s achievements at
university.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

disappointedA)
interestedB)
keenC)
proudD)

We are ------- with your exam results, they could
be much better.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

fondA)
afraidB)
keenC)
disappointedD)

We have a lot to eat. The fridge is full ------- fruit
and vegetables.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

atA)
ofB)
inC)
onD)

My friend is very keen ------- horses.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

onA)
atB)
ofC)
inD)

Berna: “When will you see her?”
Berna asked me -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

when would you see herA)
when I would see her B)
when I will see herC)
if I would see herD)
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A
Paul: “I can play football well.’’
Paul said that he ------- football well.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

could playA)
may playB)
is playingC)
playedD)

Mary said, “I went to the cinema yesterday.” 
Mary said that she ------- to the cinema -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

had gone / the day beforeA)
had gone / the next dayB)
has gone / that dayC)
went / the previous nightD)

Mary: “Wait for me!”
Mary told me -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

waiting for herA)
to waiting for herB)
to wait for meC)
to wait for her D)

My teacher: “Do you want to see the pictures?”
My teacher asked me -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

to see the picturesA)
if I want to see the picturesB)
if I wanted to see the pictures C)
do you want to see the picturesD)

How long ------- she ------- sleeping?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

have / beenA)
has / beB)
is / beenC)
has / beenD)

I can’t find my jacket. I think I ------- it.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

have lostA)
loseB)
have loseC)
am losingD)

Tom sabahtan beri odasını temizlemekte.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
İngilizce karşılıdır?

13.

Tom has been cleaning his room since
morning.

A)

Tom cleaned his room yesterday morning.B)
Tom cleaned his room this morning.C)
Tom has been cleaning his room all day.D)
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A
The baby has been ill ------- morning.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

forA)
everB)
sinceC)
yetD)

My mum hasn’t cooked our dinner -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

forA)
yetB)
sinceC)
justD)

I ------- already ------- the lunch when the children
came from school.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

have / preparedA)
have / prepareB)
had / prepareC)
had / preparedD)

That young lady ------- to an opera before.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

have beenA)
had never beenB)
beenC)
wasD)

Karen hadn’t played football before.

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

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
Türkçe karşılığıdır?

18.

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

When they arrived at the party hall, everybody
-------. It was empty.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

leftA)
leavesB)
had already leftC)
has already leftD)

After I ------- breakfast, I went to work.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

hadA)
had hadB)
have hadC)
havingD)
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SEÇMELİ FRANSIZCA 8 A
Mon père est contre la vie à la campagne mais
ma mère est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

contreA)
enB)
dansC)
pourD)

-------, ils viendront chez nous.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

La dernière foisA)
Le mois dernierB)
HierC)
Le mois prochainD)

- Qu'est-ce que vous préférez? Le cinéma -------
le théâtre?

- Le théâtre, bien sûr.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

niA)
ouB)
etC)
avecD)

«Tu ne penses pas y aller?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Oraya gitmeyi düşünüyor musun?A)
Orada ne kadar kalacaksın?B)
Oraya nasıl gideceksin?C)
Oraya gitmeyi düşünmez misin?D)

Nous donnons des conseils ------- la fille.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

àA)
luiB)
deC)
enD)

«Marie est tombée amoureuse.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Marie düştü.A)
Marie’nin sevgilisi düştü.B)
Marie aşkı buldu.C)
Marie âşık oldu.D)

Véronique ------- est mariée avec Bruno  -------
très bien.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

7.

que / danseA)
que / dansentB)
qui / danseC)
qui / dansentD)

Hier, il ------- un beau film.  

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

a regardéA)
regarderaB)
regardeC)
regarderD)
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A
Ça vous dérange ------- je me lève?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

parA)
pourB)
siC)
deD)

Elle lit deux livres ------- mois.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

laA)
parB)
dansC)
chacuneD)

-  Demain, nous allons partir en Espagne.
-  -------!

Choisissez l'éxpression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

Bonne nuitA)
Bon appétitB)
Bonne anniversaireC)
Bon voyageD)

La Turquie est un -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

villageA)
paysB)
campagneC)
villeD)

Léa et Alice sont les enfants de Pierre. Elles sont
-------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

cousinesA)
sœurs B)
frèresC)
cousinsD)

Si tu vas chez Paul, ------- tes clés. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

prendsA)
prenezB)
prendreC)
prisD)

Isabelle : ------- ?
Alain : Nous irons à la mer.
Isabelle : ------- ?
Alain : A Nice.

Choisissez les expressions qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

Vous aimez les vacances / Quelle villeA)
Vous allez où / QuandB)
Vous faites quoi cet été / OùC)
Vous nagez / OùD)

Elle est triste ------- changement.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

car leA)
à cause duB)
parC)
queD)
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A
I. L’omelette est aux champignons.
II. Le jus de pomme est une boisson.
III. La café aussi.
IV. Mais la glace est un dessert.

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

17.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

On va faire un pique-nique: il faut ------- le
barbecue.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

faire du feuA)
allerB)
allumerC)
couper le boisD)

Elle a invitée ses amis pour ------- anniversaire.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

sonA)
lesB)
sesC)
taD)

C'est une ville -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

intelligenteA)
deçuB)
tranquilleC)
patientD)
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SEÇMELİ İNGİLİZCE 8 A
Jane ------- the work by tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

has finishedA)
is finishingB)
finishC)
will have finishedD)

Tomorrow night at 9, he ------- his favourite show
on TV.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

is watchingA)
watchesB)
will watchC)
will be watching D)

By the time I arrive there, he -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

will have leftA)
is leavingB)
will leaveC)
leavesD)

Jasmine will have ------- by this time next year.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

retiringA)
retireB)
retiresC)
retiredD)

Don’t call me after school. I ------- for tomorrow’s
exam.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

will be studyingA)
studiedB)
studyC)
will have studiedD)

If Aynur finds a cheap flight to Germany, she
------- her son.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

will visitA)
visitingB)
would visitC)
visitsD)

If Kerem had told me the way correctly, I ------- so
late.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

didn’t arriveA)
wouldn’t have arrivedB)
would have arrivedC)
wouldn’t arriveD)
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A
Don’t wait for us if we ------- late.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

beA)
will beB)
wereC)
areD)

They ------- swimming if the sun shines.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

goA)
will goB)
are goingC)
goesD)

If I ------- you, I ------- a doctor.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

were / will seeA)
have been / will seeB)
were / would seeC)
am / will seeD)

Jim : Why didn’t you buy the blue skirt?
Catty : ------- I had already bought one.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

11.

AfterA)
WhereverB)
BecauseC)
UntilD)

He cannot go ------- he wants.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

whereverA)
byB)
sinceC)
forD)

He will be successful ------- he studies regularly.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

in order toA)
as long asB)
whereC)
untilD)

------- that water has lots of benefits, Kathy drinks
two litres a day.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

SinceA)
Due to the factB)
BecauseC)
ForD)

I won’t eat anything ------- Joe comes home.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

whileA)
sinceB)
untilC)
inD)
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A
The windows ------- by Semih yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

will be brokenA)
are brokenB)
brokeC)
were brokenD)

The whole story ------- us by the students
yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

were toldA)
will be toldB)
was toldC)
is toldD)

‘Kürk Mantolu Madonna’ ------- by Sabahattin Ali.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

was writtenA)
had writtenB)
has writtenC)
writtenD)

The walls ------- by the painters now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

were paintedA)
are being paintedB)
are paintedC)
will be paintedD)

The letters ------- by the secretary tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

were postedA)
are postedB)
will be postedC)
postedD)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 A
Hukuk ve ahlâk ilişkisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Hukuk içsel, ahlâk ise dışsal bir dinamiktir.A)
Ahlâki olgunluğa erişmemiş bireylerde ahlâki
davranış, hukukun yaptırım gücüyle
gerçekleşir.

B)

Ahlâkın, hukuka göre önceliği olmalıdır.C)
Ahlâkın yaptırımı toplum tarafından
dışlanma ve ayıplanma şeklinde ortaya
çıkarken, hukukun yaptırımları zorlayıcı
özellik taşır.

D)

Bir konuda yarar ile zarar çatıştığı takdirde
öncelikle ne yapılmalıdır?

2.

Yarar ön planda tutulmalıdır.A)
Zararın daha sonra giderileceği düşünülerek
hareket edilmelidir.

B)

Zararın defedilmesi esas alınmalıdır.C)
Zarar gözardı edilmelidir.D)

Toplum hayatının en önemli denge unsuru ve
teminatı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

AileA)
DoğaB)
EkonomiC)
AdaletD)

Fıkıh ilminin konularından biri olan “ukubat”
aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

4.

Evlenme ve boşanmaA)
Suçlar ve cezalarıB)
Hac ve zekâtC)
Miras ve vasiyetD)

Fıkıh bilgilerinin pratik hukuki meselelere
ilişkin hüküm çıkarma yöntemlerini
belirlemeyi hedefleyen ilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Fıkıh usulüA)
TefsirB)
KelâmC)
HadisD)

Fıkıh ilminin konularından biri olan “feraiz”
aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

6.

Günlük hayatla ilgili akitlerA)
Evlenme ve boşanmaB)
Miras ve vasiyetC)
Namaz ve oruçD)

“Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür…”
(Mü'min Suresi, 40. ayet)

Yukarıdaki ayet İslam Hukuku ilkelerinden
hangisiyle ilgilidir?

7.

Adaletin gözetilmesiA)
Suçun şahsiliğiB)
Tekliflerde kolaylıkC)
Suç ve ceza arasında doğru orantıD)

Hukuk düzeni tarafından suçluya
uygulanacak maddi ve manevi müeyyideye
ne ad verilir?

8.

KınamaA)
CezaB)
YasakC)
UyarıD)

Kur’an ve sünnet gibi delillerden dini hüküm
ortaya koyabilme yeteneğine sahip kişilere
ne ad verilir?

9.

FaikA)
MüçtehitB)
MükellefC)
FakihD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku’nun
temel ilkelerinden biri değildir? 

10.

Tekliflerde kolaylıkA)
Helallerde genişlikB)
Suçun toplumsallığıC)
Suç ve ceza arasında doğru orantıD)
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A
İslam dininde aşağıdaki haklardan hangisi
dokunulmaz olarak kabul edilmiştir?

11.

Yaşama hakkıA)
Çalışma hakkıB)
Düşünce hakkıC)
Eğitim hakkıD)

Salat ü selam ne anlama gelir?12.

Dua okumakA)
Salavat getirmekB)
Kur’an-ı Kerim’i okumakC)
Allah’a kulluk etmekD)

Allah’ın rızasını elde edebilmek için
emirlerini içtenlikle yerine getirip
yasaklarından kaçınmaya ne ad verilir?

13.

TeslimiyetA)
MarifetB)
UbudiyetC)
İbadetD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
söz ve davranışlarını ifade eder?

14.

KelâmA)
İcmaB)
KıyasC)
SünnetD)

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a karşı olan
vazifelerimizden biri değildir?

15.

Allah korkusuna sahip olmakA)
Hz. Muhammed’in, Allah’ın peygamberi
olduğunu kabul etmek

B)

Allah’ın varlığına ve birliğine inanmakC)
Allah’ın yüceliğini ve azametini kabul etmekD)

Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği,
hükümlerinin kıyamete kadar yaşayacak
bütün insanlar için geçerli olduğunu ifade
eder?

16.

Son ilahi kitap olmasıA)
23 yıllık bir süreçte indirilmesiB)
Dünya ve ahiret saadetinin kaynağı olmasıC)
Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze
kadar ulaşmış olması

D)

Bir toplumda örf, adet ve kural halini almış
iyi tutum ve davranışlara ne ad verilir?

17.

GelenekA)
YetenekB)
EdebC)
TöreD)

I. Kur’an-ı Kerim
II. Tevatür
III. İcma
IV. Sünnet

Yukarıdakilerden hangileri İslam ahlâkının
temel kaynaklarıdır?

18.

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

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize
itaat etmeyi, getirdiği dini hükümlerin hak ve
gerçek olduğuna samimi bir şekilde inanmayı
ve haber verdiği hususların tamamını tasdik
etmeyi ifade eder?

19.

MuhabbetA)
TakvaB)
İbadetC)
TeslimiyetD)

Aşağıdakilerden hangisi dünyevi korku ve
kaygıları ifade eder?

20.

HavfA)
TevbeB)
TakvaC)
RecaD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0105-A

42 İzleyen sayfaya geçiniz.



TÜRK EDEBİYATI 1 A
“Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı eser
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

1.

Peyami SafaA)
Memduh Şevket EsendalB)
Sadri ErtemC)
Sabahattin AliD)

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin
özelliklerinden biri değildir?

2.

İnsanların duygu, düşünce ve hayal
dünyalarını geliştirmesi

A)

Yazıldıkları çağın dil, kültür ve sanat
anlayışlarını yansıtması

B)

İnsanda estetik duygular uyandırmasıC)
Edebiyat ile ilgili kuramları öğretmesiD)

Neler yapmadık bu vatan için
Kimimiz öldük
Kimimiz nutuk söyledik

Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden
hangisine örnektir?

3.

Pastoral şiireA)
Satirik şiireB)
Didaktik şiireC)
Lirik şiireD)

“Ekmek ve Yıldızlar” adlı şiir aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

4.

Oktay RifatA)
Behçet NecatigilB)
Fazıl Hüsnü DağlarcaC)
Ahmet Muhip DıranasD)

“Ses” adlı hikâye aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

5.

Sait FaikA)
Ahmet Kutsi TecerB)
Sabahattin ÂliC)
Reşat Nuri GüntekinD)

Duygu, düşünce ve hayallerin ölçülü, uyaklı
dizeler hâlinde anlatılmasına ne ad verilir?

6.

YazımA)
NazımB)
MensurC)
NesirD)

“Çoban Çeşmesi” adlı şiir aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

7.

Fazıl Hüsnü DağlarcaA)
Cahit KülebiB)
Eflatun Cem GüneyC)
Faruk Nafiz ÇamlıbelD)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatımın
özelliklerinden biri değildir?

8.

Uzun cümleler kullanılmasıA)
Jest ve mimiklere yer verilmesiB)
İsteğin doğru, düzgün, yalın ve etkili
söylenmesi

C)

Sözlerin daha iyi anlaşılması için ses
tonunun önemli olması

D)

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım
türlerinden biri olan “semai”nin
özelliklerinden biri değildir?

9.

8’li hece ölçüsüyle yazılmasıA)
Konusunun aşk ve doğa güzellikleri olmasıB)
Dörtlük sayısının sınırlı olmasıC)
Uyak düzeninin koşmaya benzemesi (abab,
cccb, dddb)

D)

Aşağıdakilerden hangisi edebî eser değildir?10.

ŞiirA)
TarihB)
RomanC)
TiyatroD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatı
nazım türlerinden olan “nefes”in
özelliklerinden biri değildir?

11.

Bektaşi şairlerinin tarikatlarıyla ilgili
konularda yazdıkları şiirler olması

A)

14’lü hece ölçüsünün kullanılmasıB)
Nazım biriminin dörtlük olmasıC)
Kendine özgü bir bestesinin olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi güzel bir cümlenin
niteliklerinden biri değildir?

12.

AkıcılıkA)
DurulukB)
YalınlıkC)
KapalılıkD)

Aruz ölçüsünde kapalı bir heceden sonra
ünlüyle başlayan açık bir hece geliyorsa, ölçü
gereği kapalı hecenin açık hece durumuna
getirilmesine ne ad verilir?

13.

UlamaA)
İmâleB)
ZihafC)
MedD)

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım
türü olan “Koçaklama”nın özelliklerinden biri
değildir?

14.

Konunun duygusal yönünün işlenmesiA)
Ölen bir kişinin arkasından onun iyiliklerini,
yiğitliklerini anlatmak için yazılması

B)

Bestesinin heyecan verici olmasıC)
Dörtlük sayısının az olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi hem göze hem de
kulağa hitap eden sanat dalları arasında yer
almaz?

15.

TiyatroA)
BaleB)
OperaC)
FotoğrafD)

Düz yazılarda duygu, düşünce, istek ve
olayların anlamsal bir bağlantı kurularak
anlatılmasını sağlayan, düşünce birimi diye
adlandırılan bölümlerin her birine ne ad
verilir?

16.

CümleA)
İsim tamlamasıB)
ParagrafC)
KelimeD)

“Divan-ı Hikmet” adlı eser aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?

17.

Hoca Ahmet YesevîA)
Edip AhmetB)
Şeyyat HamzaC)
Yunus EmreD)

Aşağıdakilerden hangisi “yedekli mani”nin
özelliklerinden biri değildir?

18.

Düz manilerin sonuna iki dize eklenerek
meydana getirilmesi

A)

aaxaxa ya da axaxax şeklinde uyaklanmasıB)
Kesik bir dizeyle başlamasıC)
Altı dize olmasıD)

Klasik edebiyatta şair aşırı bir duyguya
kapılarak makta beyitinden sonra da bir iki
beyit daha söyleyebilir. Bu tür gazellere ne
ad verilir?

19.

Yek ahenk gazelA)
Yek avaz gazelB)
Rindane gazelC)
Müzeyyel gazelD)

Türk edebiyatında küçük nesir parçalarına ne
ad verilir?

20.

MetinA)
ParagrafB)
MensureC)
MensurD)
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TÜRK EDEBİYATI 2 A
“Ergenekon” adlı destan aşağıdakilerden
hangisine aittir?

1.

Türk edebiyatınaA)
İran edebiyatınaB)
Yunan edebiyatınaC)
Alman edebiyatınaD)

Geleneksel Türk tiyatrosu örneği olan
“Karagöz” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

2.

Bu oyuna eskiden hayal-i züll adı verilirdi.A)
Gölge oyunudur.B)
Karanlık bir yerde seyircinin olduğu bir
mekânda oynanır.

C)

Oyun başlıca “Giriş, Muhavere, Fasıl ve
Bitiş” bölümlerinden oluşur.

D)

Aşağıdaki müzikli tiyatrolardan hangisi lirik
dram olarak da bilinir?

3.

OperetA)
BaleB)
OperaC)
Komedi müzikalD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında
yer alan belli başlı orta-oyunlardan biri
değildir?

4.

Kanlı NigarA)
Hürrem SultanB)
Berber OyunuC)
HamamD)

“Şair Dostlarım” adlı kitap aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

5.

Ceyhun Âtuf KansuA)
Orhan AsenaB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Oktay AkbalD)

Geleneksel Türk tiyatrosu örneği olan “Orta
oyunu” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

Kahramanlar tip değil, karakter olarak temsil
edilir.

A)

Dört tarafı seyircilerle çevrili bir alanda
oynanır.

B)

Doğaçlama olarak oynanır.C)
Oyun belli bir konu etrafında çalgı, raks,
şarkı, taklitler ve konuşmalardan meydana
gelir.

D)

“Çılgın Orlando” adlı destanın yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

LönnrotA)
AriostoB)
MiltonC)
HomerosD)

“Harname” adlı eser aşağıdaki mesnevi
türlerinden hangisine örnektir?

8.

Cenk destanlarıA)
Dini ve Tasavvufi mesneviyeB)
Ahlaki ve didaktik mesneviyeC)
Aşk hikâyesi mesnevisineD)

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün
özelliklerinden biri değildir?

9.

İncelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerinin
birlikte ele alınması

A)

Kesin yargılara varılmasıB)
Eleştirmenin geniş bir bilgi birikimine sahip
olması

C)

Bir sanat eserinin, bir sanatçının gerçek
değerini ortaya koymak amacıyla yazılması

D)

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu
alan edebî bir türdür?

10.

MakaleA)
MasalB)
EleştiriC)
AnıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Ruşen Eşref
Ünaydın’ın eserlerinden biridir?

11.

Esenlik BildirisiA)
Atatürk’ü ÖzleyişB)
ŞafakC)
GünübirlikD)

“Şehname” adlı eser aşağıdaki mesnevi
türlerinden hangisine örnektir?

12.

Ahlaki ve didaktik mesneviyeA)
Şehrengiz mesneviyeB)
Cenk destanları mesnevisineC)
Dini ve tasavvufi mesneviyeD)

Türk Tiyatrosunda “Kahvede Şenlik Var” adlı
oyun, tür olarak aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

13.

OperayaA)
DramaB)
TrajediyeC)
KomediyeD)

“Ziya’ya Mektuplar” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

14.

Ahmet Hamdi TanpınarA)
Cahit Sıtkı TarancıB)
Necip Fazıl KısakürekC)
Ahmet Muhip DıranasD)

La Fontaine’in “Toprak Tencere ile Bakır
Tencere” adlı hikâyesini aşağıdaki şairlerden
hangisi manzum hale getirmiştir?

15.

Yusuf Ziya OrtaçA)
Behçet NecatigilB)
Orhan Veli KanıkC)
Oktay RifatD)

“Vesiletü’n-Necat” adlı eser aşağıdaki
mesnevi türlerinden hangisine örnektir?

16.

Dini ve tasavvufi mesneviyeA)
Cenk destanları mesnevisineB)
Ahlaki ve didaktik mesneviyeC)
Aşk hikâyeleri mesnevisineD)

“İzlenimci Eleştiri” ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Bu eleştiriye göre insanın huyu, beğenisi
zamanla değişir.

A)

Sanat eseri sadece dış nedenlere göre
değerlendirilemez.

B)

Sanat eserini incelemede birtakım
değişmeyen kural ve ilkeler uygulanır.

C)

Eleştirmenin öznel tutumunu belirtme
anlayışıdır.

D)

“Kuvâ-yı Milliye Destanı” adlı destan
aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

18.

Nazım HikmetA)
Fazıl Hüsnü DağlarcaB)
Ceyhun Atuf KansuC)
Behçet NecatigilD)

“Ayrılıklar” adlı şiir aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?

19.

Ali Canip YöntemA)
Faik Ali OzansoyB)
Celal SahirC)
Behçet NecatigilD)

"Hürrem Sultan" adlı oyun aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

20.

Sabahattin Kudret AksalA)
Ahmet Kutsi TecerB)
Metin AndC)
Orhan AsenaD)
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İNGİLİZCE 1 A
A cheetah is ------- than an elephant.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

the fastestA)
slowerB)
the slowestC)
fasterD)

She ------- sleeping at the moment.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

doA)
doesB)
areC)
isD)

A: ------- is she?
B: She is twenty-five years old.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

How oldA)
How muchB)
WhatC)
WhereD)

She ------- dark brown hair and blue eyes.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

have gotA)
doesn’tB)
has gotC)
doesD)

I guess, she ------- go to the park tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

isA)
areB)
willC)
hasD)

A: ------- is the red sofa?
B: The red sofa is behind the coffee table.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

6.

WhoA)
WhereB)
WhatC)
WhichD)

A: Is it your book?
B: Yes, it is ------- book.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

7.

myA)
herB)
hisC)
yourD)
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A
A: What are you doing in the kitchen?
B: I am ------- salad for dinner.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

8.

prepareA)
preparingB)
has preparedC)
preparedD)

------- can I get to the zoo?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

WhereA)
WhichB)
WhatC)
HowD)

Tokyo is ------- than Eskişehir.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

most expensiveA)
more expensiveB)
the cheapestC)
cheapD)

New York is ------- city in the world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

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

A: How often do you brush your teeth?
B: I brush my teeth -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

12.

last yearA)
yesterdayB)
last monthC)
every dayD)

A: I don’t want to stay at home.
B: ------- we go to a café?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

13.

Why don’tA)
Let’sB)
What aboutC)
How aboutD)

Our teacher is ------- man in our school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

tallestA)
the tallestB)
tallC)
tallerD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

atA)
inB)
onC)
betweenD)
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A
My brother ------- milk every morning.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

drunkA)
drinkingB)
drinksC)
have drunkD)

A: Have you got a computer?
B: No, I -------- got a computer.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

17.

haven’tA)
hasB)
hasn’tC)
haveD)

A: Is Olivia young?
B: No, -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

18.

she isA)
she doesB)
she isn’tC)
she hasn’tD)

A: -------?
B: I’m fine. Thank you.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

19.

Where are you from?A)
How are you?B)
What is your name?C)
How old are you?D)

------- three hotels in the city.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

There isn’tA)
Is thereB)
There areC)
There isD)
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İNGİLİZCE 2 A
A: ------- I borrow your suitcase Brian?
B: Yes, of course.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

1.

DoA)
DidB)
WillC)
CanD)

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

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

quick / quickA)
quickly / quickB)
quick / quicklyC)
quickly / quicklyD)

I ------- get up at  eight  o’clock  tomorrow
morning. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

go toA)
am going toB)
goingC)
going toD)

A: ------- did you buy that sweater?
B: I bought it last week.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

4.

WhyA)
WhatB)
WhereC)
WhenD)

You ------- always be prepared before an
earthquake.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

canA)
wouldB)
shouldC)
couldD)

Do you mind ------- I use your pen?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

couldA)
whenB)
wouldC)
ifD)
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A
A: ------- hours do you watch TV every day?
B: Approximately, four or five hours in a day.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

7.

How manyA)
How muchB)
HowC)
How longD)

A: What did you do last night?
B: I ------- English.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

8.

studiesA)
studiedB)
will studyC)
studyingD)

A: What is James going to do tonight?
B: He ------- TV.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

is going to watchA)
watchedB)
watchingC)
has watchedD)

China is famous ------- its Great wall.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

aboutA)
onB)
forC)
withD)

Our school team won the football match -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

yesterday A)
next weekB)
tomorrowC)
every dayD)

Where ------- they go last February?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

doA)
doesB)
wasC)
didD)

A: I don’t want to stay at home.
B: ------- we go to a café?

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

13.

Let’sA)
Why don’tB)
What aboutC)
How aboutD)
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A
What is the weather ------- in Paris?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

14.

hotA)
see B)
likeC)
lookD)

I ------- walking to school to driving to school. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

haveA)
preferB)
hopeC)
wantD)

A: What is the matter with you?
B: I ------- a fever.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

16.

didA)
has gotB)
doesC)
have gotD)

You ------- smoke in closed areas.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

canA)
shouldB)
mustn’tC)
mustD)

They are going to meet in the new café -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

next Saturday A)
yesterdayB)
nowC)
two hours agoD)

A: ------- was the flight?
B: It was terrible.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

19.

HowA)
WhatB)
WhenC)
WhereD)

A: ------- is this book?
B: It’s 50 TL.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

20.

What A)
How much B)
How many C)
Where D)
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FRANSIZCA 3 A
Est-ce que tu peux -------?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

jouéA)
jouaitB)
jouerC)
joueD)

cette     /     chante     /     qui     /     chanson?
    I                   II                III                IV

Mettez dans le bon ordre.

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

2.

I, IV, II, IIIA)
II, I, IV, IIIB)
II, IV, III, IC)
III, II, I, IVD)

Votre fille est très polie. Elle ------- dit toujours
«Bonjour». 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

leA)
nousB)
laC)
seD)

Louise : Hier, j'ai rencontré l'une des camarades
de classe.

René : -------?
Louise : C'était Agnès.

Choisissez la réplique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

C'est oùA)
Ça vaB)
Qui c' étaitC)
Comment t'appelles-tuD)

Paul est malade ------- il a mangé de la glace.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

carA)
combienB)
depuisC)
commeD)

J’attends ------- 10 minutes.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

leA)
aprèsB)
depuisC)
avantD)

- Est-ce que quelqu’un m’a appelé?
- Non, ------- ne t’a appelé.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

rienA)
personneB)
quelque choseC)
quelqu’unD)

«Benden bu sırrı saklamamı istedi.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Elle m’a demandé de garder ce secret. A)
Elle m’a dit un secret.B)
Il a demandé à connaître ce secret. C)
Je garde tous les secrets. D)
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A
«Cette ville historique a été visitée cette année
par beaucoup de touristes.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Bu sene bu tarihi kente birçok turist geldi.A)
Bu tarihi kent bu sene daha fazla turist çekti.B)
Bu yıl turistlerin çoğu bu tarihi kente de
uğradılar.

C)

Bu tarihi kent bu yıl birçok turist tarafından
ziyaret edildi.

D)

Hier, nous ------- en voiture.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

partironsA)
partirB)
partonsC)
sommes partisD)

------- combien de temps que vous travaillez?

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

QuandA)
Ça faitB)
DansC)
DepuisD)

- Il veut des bonbons?
- Non, il n’------- veut pas.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

àA)
auB)
yC)
enD)

Il ------- les droits des gens, il est avocat.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

peutA)
faisB)
entendsC)
défendD)

Robert : -------?
Michel : Pas encore, mais dès que j'en trouverai

un, je déménagerai.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

14.

As-tu déjà rencontré un homme pauvreA)
As-tu trouvé un appartementB)
Qu'est-ce qui t'arriveC)
Qu'est-ce que tu fais quand tu vois un
enfant

D)

La maison ------- est à louer m’appartient.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

ce quiA)
ce queB)
quiC)
queD)

Je vais ------- le dentiste.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

chezA)
dansB)
àC)
auD)
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A
Eric : Tu veux du café.
Noémie : Non, je n’ ------- veux pas.
Eric : Tu veux du thé?
Noémie : Non, je ne veux ------- du café ------- du

thé.  

Choisissez les mots qui conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

en / pas / neA)
en / ni / niB)
ne / pas / enC)
y / ne / ni D)

Mangez ------- vous voulez.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

ce queA)
ceB)
celaC)
ce quiD)

------- il pleut, je ne sors pas.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

CarA)
CombienB)
CommeC)
DepuisD)

La voiture a été volée ------- un voleur. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

parA)
siB)
enC)
deD)
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ALMANCA 6 A
Fritz ------- gerne mit Monika -------.

Welche Wörter passen nicht in die obigen
Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

1.

würde / spielenA)
würde / tanzen B)
würde / hättenC)
würde / heiratenD)

Ich möchte mir so gern eine ------- Hose kaufen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

2.

rotenA)
rotesB)
roteC)
rotemD)

Das Bild ------- angeblich hier an der Wand.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

hängstA)
hingB)
konnteC)
wirdD)

Stellt euch vor eure Eltern ------- aus Honolulu!

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

kämstA)
kämenB)
kommetC)
kamD)

Die Versammlung fand im Saal statt. Ich dachte
du ------- dabei.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

warenA)
wäreB)
wärstC)
warD)

A: -------
B: Nein, er hat dieses Buch nicht gelesen!
A: Hätte er doch dieses Buch gelesen!
B: Ja, das Buch war wirklich toll!

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

6.

Wann kaufst du dir ein Buch?A)
Hast du Lust ein Buch zu lesen?B)
Wer möchte sich ein Buch kaufen?C)
Hat Tolga dieses Buch gelesen? D)

Man sagt, sie habe wieder ein neues Kleid.

Wie lautet der obige Satz in der
Aussageform?

Verilen cümlenin ifade cümle şekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Sie hat wieder ein neues Kleid.A)
Sie kann sich wieder ein Kleid kaufen.B)
Sie möchte ein neues Kleid kaufen.C)
Sie zieht jeden Tag ein neues Kleid an.D)
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A
------- sind wegen der Reperatur durchgehend
geschlossen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

Die NachtA)
Das HausB)
Die ZeitungC)
Die GeschäfteD)

Die Strasse ------- schmal.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

istA)
warenB)
hatC)
hätteD)

Maria ------- vorher in einer Schule -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

10.

wäre / gefälltA)
habe / gearbeitetB)
hat / gemachtC)
ist / versorgenD)

Der junge Mann ------- nicht mitkommen, ------- er
habe viel zu arbeiten.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

kann / damitA)
könne / dennB)
seid / obC)
werden / wennD)

Was bedeutet "takım" auf Deutsch?

"takım" sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

Die StufeA)
Die GruppeB)
Die MannschaftC)
Die KlasseD)

Mein Vater sagte mir, -------.

Welches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?

Yukarıdaki  cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

13.

weil die Fußballmannschaft kein Erfolg
haben wird

A)

der Roman sei von Adalet Ağaoğlu
geschrieben worden

B)

gestern habe es einen Unfall gegebenC)
der Film sei sehr gut gedreht wordenD)

Die Nudeln zum Beispiel kommen aus Italien.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

Ist der Kaffee, der aus England kommt, auch
berühmt?

A)

Wie schmecken dir die Nudeln?B)
Kennst du Spezialitäten aus anderen
Ländern?

C)

Hast du auch Hunger?D)

Die Häuser, dessen Fenster zu hoch sind, mag
ich nicht.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Welche Häuser magst du nicht?A)
Wer hat ein Haus gekauft?B)
Wo wohnst du?C)
Wo willst du ein Haus haben?D)
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A
Was bedeutet das Wort "das Auto" auf
Türkisch?

"das Auto" sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

BisikletA)
Araba  B)
KalemC)
MotorD)

Der Kaffee, -------, soll einen besonderen
Geschmack haben.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

die sieht lecker ausA)
die kommen aus ItalienB)
das trinke ich gernC)
der aus England kommtD)

Das grosse Haus, -------, war ziemlich teuer.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

sollst du gekauft habenA)
die wurde verkauftB)
können wir auch kaufenC)
das ich neu gekauft habeD)

Die Gäste kommen aus Frankreich.
Sie wohnen bei uns.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Die Gäste, die aus Frankreich kommen,
wohnen bei uns.

A)

Sie wohnt bei uns und ist ein Gast aus
Frankreich.

B)

Die Gäste, die aus Frankreich kommen,
wollen hier essen.

C)

Sie kommt aus Frankreich und will bei uns
wohnen.

D)

Die junge Frau, die aus der Türkei kommt, spricht
sehr gut Deutsch.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Türkçesi iyi olan genç bayan Almanya’dan
geliyor.

A)

Almanya’dan gelen genç bayan çok güzel
Türkçe konuşuyor.

B)

Almanca konuşan genç bayan Türkiye’den
gelmiş.

C)

Türkiye’den gelen genç bayan çok iyi
Almanca konuşuyor.

D)
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FRANSIZCA 7 A
-  Tu aimes Marie? 
-  Oui, je la trouve -------.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

passionnanteA)
ennuyeuxB)
gaiC)
heureuxD)

Vous devez ------- lentement.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

conduitA)
conduisB)
conduireC)
conduironsD)

pas  /  d’alcool  /  beaucoup  /  prenez  /  ne
   I            II                 III              IV           V

Mettez dans le bon ordre.

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

3.

V, IV, III, II, IA)
V, IV, I, III, II B)
IV, V, I, II, IIIC)
IV, III, II, V, ID)

Hier, ------- beaucoup de gens dans la rue. 

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

il étaitA)
c’étaitB)
il faisaitC)
il y avaitD)

I. J’habite à Lyon.
II. Cet appartement est en bon état.
III. Le loyer n’est pas cher.
IV. Il est de 100 euros.  

Choisissez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

5.

IA)
IIB)
III C)
IVD)

Tu parles très vite, je ------- comprends -------.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

ne / rienA)
ne / personneB)
personne / neC)
rien / neD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

EnA)
QueB)
ParC)
QuandD)

J’achète des baskets à Luc. Je ------- -------
achète.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

lui / lesA)
les / luiB)
le / luiC)
les / leD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0105-A

59 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
-  -------?
-  Par chèque.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

Quelle est la somme à payerA)
Quel est votre moyen de paiementB)
Vous avez de l’argentC)
Ça coûte combienD)

J’ai mal à la tête, je prends une -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

antibiotiqueA)
consultationB)
grippeC)
aspirineD)

- -------? 
- Devant le cinéma.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Où avons-nous rendez-vousA)
Comment va-t-ilB)
Quand il viendra avec nousC)
Quand viendra-t-il iciD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

queA)
quiB)
doncC)
maisD)

-  Tu prends le train? 
-  Non, je ------- le bus. 

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

fais A)
vaisB)
préfèreC)
monteD)

-  Qu’est que vous avez dit?
-  ------- Pierre et Marie vont au cinéma.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

Nous avons dit qui A)
Nous avons dit que B)
Vous avez dit queC)
Vous avez dit quiD)

Marie : Est-ce que Paul a des nouvelles de sa
voiture?

Alain : -------!
Marie : La police ne l’a pas appelé?
Alain : Non, mais je pense qu’elle appellera

bientôt.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

Bien sûrA)
Ne t’inquiète pasB)
Pas encoreC)
Oh là làD)
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A
-  Tu vas inviter Paul?
-  Oui, je vais ------- inviter. 

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

l’A)
laB)
leC)
luiD)

«Elsa giyim tarzını değiştirdi.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Elsa porte des vêtements démodés.A)
Elsa a changé de tenue vestimentaire.B)
Elsa a changé son vêtement. C)
Elsa aime mettre ses jupes longues.D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

avec lenteurA)
avec méchancetéB)
amoureusementC)
silencieusementD)

«La vie est chère.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Hayat değerli.A)
Sevgili hayat.B)
Hayat pahalı.C)
Hayat güzel.D)

«Nous devons deviner ce mot.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Birlikte cümleler yazmalıyız.A)
Bu kelimeyle cümle kurmalıyız.B)
Bu kelimenin anlamını bul.C)
Bu kelimeyi tahmin etmeliyiz.D)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0105-A

61 İzleyen sayfaya geçiniz.



ALMANCA 8 A
Albert Einstein war ein ------- Wissenschaftler.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

berühmterA)
relativB)
vielerC)
leerD)

Er hat verstanden, ------- er für die Prüfung
arbeiten muß.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

daßA)
damitB)
dennC)
dannD)

Schüler, ------- in eine Gesamtschule mit einer
Oberstufe gehen, ------- das Abitur machen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

den / könnteA)
die / könnenB)
das / kannstC)
der / kannD)

-------, würde ich Wirtschaftsberaterin werden.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

Als ich Erfinderin warA)
Dieses Schaubild zeigtB)
Wenn ich ein eigenes Büro hätteC)
Ein Traumberuf hat jederD)

Bu benim hayalim olurdu!

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Ich habe denselben Traum!A)
Ich möchte auch schlafen und träumen!B)
Wir können davon träumen!C)
Das wäre mein Traum!D)

Jeolog bilimsel bir araştırma için taşları
kırmaktadır.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Der Geologe braucht für seine
wissenschaftliche Untersuchung neue
Steine zum Schlagen.

A)

Der Geologe schlägt die Steine für eine
wissenschaftliche Untersuchung.

B)

Der Wissenschaftler sucht für seine
Untersuchung neue Steine.

C)

Die Steine hat der Geologe untersucht und
wissenschaftlich geforscht.

D)

Was ist dein Traumberuf?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

Er geht nur zwei Tage in die Berufsschule.A)
Das ist eine neue Erfindung.B)
Ich möchte Architekt werden.C)
Sie schreibt eine Reportage über neue
Berufe.

D)
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A
Wie lautet das Singular von "Die Abfälle"?

"Die Abfälle" sözcüğünün tekil hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Die AbfallA)
Der AbfallB)
Das AbfallenC)
Die  AbfällD)

-------, weil wir dann viel Spaß in den Ferien
haben.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

Wir machen eine wissenschaftliche ArbeitA)
Wenn er Benzin brauchtB)
Die Zukunft sieht gut ausC)
Im Sommer ist es wunderbarD)

Was bedeutet “coşkulu” auf Deutsch?

“coşkulu” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

begeistertA)
entwickeltB)
gebasteltC)
belastendD)

Der / ist / vielen / in / Computer / Haushalten /
eingezogen

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

11.

In vielen der Computer ist eingezogen
Haushalten.

A)

Der Haushalten ist Computer in vielen
eingezogen.

B)

Ist der Computer Haushalten eingezogen in
vielen.

C)

Der Computer ist in vielen Haushalten
eingezogen.

D)

Früher ------- man es Zweirad, heute ------- es
Fahrrad genannt.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

12.

nimmt / etwasA)
nennt / nurB)
nannte / wirdC)
nannten / wieD)

Was bedeutet das Gegenteil von
"Misserfolg"?

"Misserfolg" sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

AbfolgeA)
Erfolg B)
UnerfolgC)
NachfolgeD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0105-A

63 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
A: Hallo, Ayşe! Hast du eine Landkarte?
B: Ja, wofür brauchst du die Landkarte?
A: -------.
B: Gut, das können wir zusammen machen!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

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

14.

Ich möchte sehen, durch welche Länder der
Rhein fließt.

A)

Ich möchte mir das Lied anhören.B)
Wir können dieses Gedicht in der Klasse
vortragen.

C)

Ihr könnt auch Wettfinden spielen.D)

Der Rhein ist ------- Fluss von Deutschland.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

kleinA)
die kleinsteB)
langC)
der längsteD)

Von der Hotelterrasse hat man -------.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

die besten Wünsche zu machenA)
eine schöne Geschichte hörenB)
einen Felsen gebautC)
den schönsten Blick auf das RheintalD)

Im ------- kann man viele Informationen über die
Geschichte der Burg Rheinfels erfahren.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

MuseumA)
TerrasseB)
PlakatC)
BahnhofD)

Die Landkarte zeigt einen kleinen Ausschnitt.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Haritanın bir bölümü görülmüyor.A)
Harita küçük bir bölümü göstermektedir.B)
Bu bölümün haritada yeri çok karışık.C)
Bu bölüm haritanın üst kısmında.D)

Heinrich Heine ist ein berühmter deutscher
Dichter. 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Was weißt du über Heinrich Heine?A)
Wo ist die neue Lehrerin?B)
Wie heisst du?C)
Wer kann ein Instrument spielen?D)

Das Dorf Keskin ------- nördlich am Porsuk.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

stehtA)
nimmtB)
liegtC)
gehtD)
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İNGİLİZCE 8 A
By 2030 my parents ------- married for 60 years.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

will have beenA)
will beB)
areC)
wereD)

Tomorrow night at 9 he ------- his favourite show
on TV.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

will be watching A)
is watchingB)
watchesC)
will watchD)

They ------- their work by tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

finishA)
finishingB)
finishedC)
will have finished D)

Tomorrow afternoon at 3 we ------- to London for
holiday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

will have flownA)
flyB)
will flyC)
will be flyingD)

If I were you , -------. It’s too expensive.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

I couldn’t listen to the radioA)
I might take a taxiB)
I wouldn’t buy that cameraC)
I could play the pianoD)

If it didn’t rain, Jane  ------- go for a walk.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

wouldA)
willB)
mustC)
might haveD)

If we -------, we ------- the bus.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

hurrying / missA)
hurry / missedB)
don’t hurry / will missC)
hurried / missD)

If you have a headache , -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

call the policeA)
iron the clothesB)
write a letterC)
take an aspirinD)
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A
If John had had some money, he ------- a new
car.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

must have boughtA)
would have boughtB)
must buyC)
could buyD)

He will be successful ------- he studies regularly.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

untilA)
as long asB)
in order toC)
whereD)

------- I see my mother, I feel happy.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

WhereA)
In order toB)
WheneverC)
WhileD)

A: Why didn’t you buy the pink dress?
B: ------- I had already bought one.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

BecauseA)
AfterB)
UntilC)
WhereverD)

Put the key ------- you can find it easily again.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

whyA)
whereB)
toC)
soD)

You can't go out ------- you finish your homework.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

untilA)
sinceB)
inC)
whileD)
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A
The carpets at home ------- by the cleaning
company now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

will be washedA)
are washedB)
was washedC)
are being washedD)

French is ------- in France.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

speakingA)
has spokenB)
speakC)
spokenD)

The pyramids ------- by the ancient Egypts.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

17.

buildA)
was builtB)
were builtC)
builtD)

Hot food ------- by the party organization
tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

servedA)
will be servedB)
are servedC)
was servedD)

The letters ------- by the secretary tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

were postedA)
will be postedB)
are postedC)
postedD)

‘Tutunamayanlar’ ------- by Oğuz Atay.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar? 

20.

wasA)
is writtenB)
was writtenC)
will writeD)
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FRANSIZCA 8 A
Elle est en retard ------- un accident sur la route.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

à cause d'A)
à l'absence d'B)
pourquoiC)
siD)

Demain, Aurélie et Anna ------- une voiture.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

2.

acheterA)
achèterontB)
ont achetéC)
achètentD)

Vous proposez un programme ------- directeur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

auA)
deB)
enC)
àD)

Je suis ------- le théâtre au cinéma.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

quiA)
pourB)
duC)
dansD)

Connaissez-vous ce musicien ------- est
allemand?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

doncA)
quiB)
oùC)
quelD)

trop      /      je      /      fatigué      /      suis
   I                II                 III                  IV

Mettez dans le bon ordre.

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

6.

I, III, II, IVA)
II, I, III, IVB)
II, III, I, IVC)
II, IV, I, IIID)

Paris est une -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

villageA)
campagneB)
villeC)
paysD)

«N’oublie pas d’éteindre la lumière.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Işığı söndür ve git.A)
Gitmeden önce ışığı söndür.B)
Işığı söndürmeden gitme.C)
Işığı söndürmeyi unutma.D)
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A
«Je pense prendre un café.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Kahve içmek istiyorum.A)
Kahve almayı düşünüyorum.B)
Bir fincan kahve lütfen.C)
Kahve alacağım.D)

Pierre dort. Je lui dis : «-------».

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

Bon voyageA)
Bon anniversaireB)
Bonne nuitC)
Bonne fêteD)

La semaine prochaine, il ------- au Portugal.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

aA)
étaitB)
seraC)
est alléD)

Peux-tu ------- présenter s'il te plaît?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

teA)
tonB)
vousC)
leurD)

Je n’ai rien oublié. Je m’en rappelle -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

en deux motsA)
comme si c’était hierB)
tant mieuxC)
avec un seul motD)

------- pense à soi-même.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

ChacunA)
CommeB)
QuiC)
ToiD)

-------, elles sont allées au Musée du Louvre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

HierA)
QuandB)
ChacunC)
DemainD)

Mon ami a de mauvaises notes en littéraires. Il
------- dire la vérité à ses parents.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

obligéA)
encouragementB)
pardonnezC)
hésiteD)
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A
I. Laura est une belle fille.
II. Elle a un joli caractère aussi.
III. Elle est laide.
IV. C’est   une   personne   patiente,   sensible  et

tranquille.

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

17.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

------- j'ai le temps, je peux vous aider.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

ContreA)
PourB)
SiC)
À cause deD)

Quand on va au restaurant, on ne doit pas -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

commander un repasA)
payer l’additionB)
manger beaucoupC)
parler trop fortD)

Aurélie : Tu as un examen demain?
Manuel : Oui, un examen de français.
Aurélie : Tu travailles?
Manuel : -------

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

Je te souhaite du courage.A)
Réussis ton examen.B)
Bonne chance alors!C)
Oui, je révise mes notes.D)
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


