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SAĞLIK BİLGİSİ 1 A
Sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı
değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam
bir iyilik haline ne ad verilir?

1.

Bedensel iyilik haliA)
SağlamlıkB)
Ruhsal iyilik haliC)
Sağlık D)

Bir yılda gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı
ana ölüm sayısının, aynı yıldaki canlı doğum
sayısına bölünmesi ve çıkan sonucun bin ile
çarpımı aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?

2.

Kaba doğum hızıA)
Ana ölüm hızıB)
Bebek ölüm hızıC)
Kaba ölüm hızıD)

Bireylerin, koleraya yakalanmamak için içtiği
suların temizliğine dikkat etmesi
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

3.

Koruyucu sağlık hizmetlerin birinci
aşamasına

A)

İkinci basamak tedavi hizmetlerineB)
Koruyucu sağlık hizmetleri üçüncü
aşamasına

C)

Koruyucu sağlık hizmetleri ikinci aşamasınaD)

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık
hizmetlerinden biri değildir?

4.

Fizik tedaviA)
Aile planlamasıB)
İyi beslenmeC)
Erken tanıD)

Aşağıdakilerden hangisi “okul çağı dönemi”
özelliklerinden biri değildir?

5.

Çevresinde kendisinden bağımsız bir
dünyanın varlığını kabul etme

A)

Kurumsal kurallara uyarak yaşamayı
öğrenme

B)

Kendi davranışlarının sorumluluğunu
yüklenebilme

C)

Ev dışında diğer yetişkinlerle ilişki kurabilmeD)

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde
sıkça görülen ruhsal değişimlerden biri
değildir?

6.

Hırçın ve sinirli olmaA)
Ani duygu iniş-çıkışlarıB)
Tedirgin olma ve güç beğenmeC)
Dengeli ve uyumlu olma D)

Bebeklik döneminin 4. ayında görülen
davranış aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Yardımla ayağa kalkabilmekA)
Destekle oturmakB)
Başarısız uzanmalarda bulunmakC)
EmeklemekD)

Aşağıdakilerden hangisi gelişmenin
büyümeden farklı özelliklerinden biridir?

8.

Ağırlığın artmasıA)
Vücut kitlesinin artmasıB)
Kişinin kendini ifade etmesiC)
Baş çevresinin büyümesiD)

Aşağıdakilerden hangisi sağlığa zarar veren
zayıflama yöntemlerinden biri değildir?

9.

Şok diyetlerA)
Tek tip besine dayalı diyetlerB)
Diüretik ilaç kullanımlarıC)
Diyetisyenlerin önerdikleri kişiye özel
diyetler

D)

Aşağıdakilerden hangisi dişlerin
özelliklerinden biri değildir?

10.

Konuşmaya yardımcı olmaA)
Bazı seslerin çıkarılmasını sağlamaB)
Besinleri parçalayabilmeC)
Besinleri sindirici salgı üretebilmeD)

Burun kıllarının koparılması aşağıdakilerden
hangisine yol açabilir?

11.

ÇıbanaA)
İltihaba B)
NezleyeC)
SivilceyeD)
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A
Kişinin aç kalarak kilosunu olması gereken
en düşük vücut ağırlığının altına düşürecek
kadar aşırı kilo kaybetmesine neden olan
yemek bozukluğuna ne ad verilir?

12.

GingivitisA)
Mikrobiyal dentalB)
Anoreksiya nevrozaC)
Periodontal hastalıkD)

Sevgi göstermeme, aşağılama, devamlı
eleştirme aşağıdaki aile içi şiddet
davranışlarından hangisine bir örnektir?

13.

Ekonomik istismarA)
İhmalB)
Duygusal istismarC)
Fiziksel şiddetD)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin ruh
sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden biri
değildir?

14.

ÇevreA)
CinsiyetB)
Beden sağlığıC)
Kişinin alışkanlıklarıD)

İletiyi oluşturan bir yol veya araç ile hedef
kitleye ulaştıran iletişim birimine ne ad
verilir?

15.

MesajA)
AlıcıB)
Kaynak C)
KanalD)

Bireyin kendisini rahatlatan bir durumu ya
da ortamı hayal ederek stresin yarattığı
olumsuz duygu ve düşüncelerden
uzaklaşması şeklindeki stresle başa çıkmada
etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Zihinde canlandırmaA)
Sosyal etkinlik geliştirmeB)
Fiziksel aktiviteC)
Zaman yönetimiD)

Alkol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

17.

Alkolün vücutta oluşturduğu ısı cilt ve
solunum yoluyla kaybedilir.

A)

Alkol içildiğinde kalın bağırsakta parçalanır.B)
İçilen alkol idrar ve ter yoluyla vücuttan atılır.C)
Alkol içildiğinde midede ve ince bağırsakta
hızla emilerek kana karışır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi sigarada bulunan
kimyasal maddelerden biri değildir?

18.

ArsenikA)
KarbonmonoksitB)
BakırC)
AsetonD)

Aşağıdakilerden hangisi alkolün karaciğerde
neden olduğu hastalıktır?

19.

RaşitizmA)
ParkinsonB)
Romatizma C)
SirozD)

Kişinin keyif verici etkisine bağlı olarak
madde alma arzusu, bu arzunun zamanla
irade dışına çıkması ve maddeyi sürekli alma
isteğine ne ad verilir?

20.

Yoksunluk A)
Bağımlılık B)
Tolerans C)
EndikasyonD)
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SAĞLIK BİLGİSİ 2 A
Yumurtalıktan serbest bırakılan yumurta
hücresi yaklaşık kaç saat hayatta kalır?

1.

24  A)
28B)
30C)
48D)

Normal gebelik süresi ortalama kaç gündür?2.

200A)
220B)
250C)
280D)

D vitamini aşağıdakilerden hangisinin
kemiklere taşınmasını sağlar?

3.

DemirA)
KalsiyumB)
ÇinkoC)
MagnezyumD)

Vücuda alınan D vitamini aşağıdakilerden
hangisi ile aktifleşir?

4.

Alfa ışınlarıA)
Güneş ışınlarıB)
Ay ışığıC)
Gama ışınlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının
doğrudan anne sağlığına yararlarından biri
değildir?

5.

Anne ölümlerini azaltır.A)
Sık aralıklarla çok sayıda gebelik oluşmasını
önler.

B)

İstenmeyen gebelikleri ve düşükleri önler.C)
Sağlıklı doğan bebek sayısı artar.D)

Gebeliği önleyici hap yöntemi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

6.

35 yaş ve üstünde olup, sigara içen kadınlar
hapla korunacaksa sigarayı bırakmalıdır.

A)

Emzirirken kullanılabilir.B)
Anne sütünün miktarı artırır.C)
Kadınlık hormonlarından sadece östrojeni
içerir.

D)

Endüstrileşme ile gelen sosyal ve ekonomik
değişimin sonucu olan aile tipi
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Kırsal aileA)
Geniş aileB)
Çekirdek aileC)
Pederşahi aileD)

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında
bakılamayan çocukların, kısa veya uzun
süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da
kişilerin yanında, devlet denetiminde
yetiştirilmelerine ne ad verilir?

8.

Evlat edinmeA)
Aile yardım hizmetleriB)
Evde bakım hizmetleriC)
Koruyucu aile hizmetiD)

Halk arasında “al basması” olarak bilinen
mikrobik hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Lohusa hummasıA)
MenenjitB)
ToksoplazmozisC)
KızamıkçıkD)

Gebelikte; embriyonun doğuma kadar anne
ile bağlantısını, beslenmesini ve korunmasını
aşağıdakilerden hangisi sağlar?

10.

ToksemA)
ZigotB)
PlasentaC)
FetüsD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi şeker hastalarının
yılda en az bir kez muayene yaptırmaları
gereken organlarından biridir?

11.

PankreasA)
KaraciğerB)
BöbrekC)
Safra kesesiD)

Kötü huylu tümörlerin epitel dokuda gelişen
türlerine ne ad verilir?

12.

BezeA)
SarkomB)
KanserC)
Selim ur D)

Aşağıdakilerden hangisi kalp ve damar
hastalıklarından biridir?

13.

FelçA)
AstımB)
Hepatit BC)
TalasemiD)

Hepatit B aşağıdaki hastalıklardan hangisine
neden olabilir?

14.

SıtmaA)
Karaciğer kanseriB)
TrahomC)
KuşpalazıD)

Akdeniz ateşi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

15.

Kalıtsal bir hastalıktır.A)
Tedavisi ameliyatla mümkündür.B)
Sıklıkla Akdeniz Bölgesi ve civarında
(Karadeniz Bölgesi de dahil) görülür.

C)

Ateş atakları yapar.D)

Aşağıdakilerden hangisi su ve besinler ile
bulaşan hastalıklara bir örnektir?

16.

HepatitA)
SuçiçeğiB)
VeremC)
MenejitD)

İki kere veya daha fazla yapılan ölçümlerde,
kan basıncı değeri kaç mmHg’nin üstünde
çıkarsa yüksek tansiyona işaret eder?

17.

80 / 60A)
100 / 70B)
120 / 80C)
140 / 90D)

Geçmeyen öksürük, gece terlemeleri, kilo
kaybı, kan tükürme, yorgunluk aşağıdaki
hastalıklardan hangisinin belirtileridir?

18.

KızılA)
DifteriB)
SirozC)
VeremD)

Yiyecekleri hazırlarken, kanserden korunma
açısından aşağıdaki pişirme yöntemlerinden
hangisi kullanılmalıdır?

19.

KavurmaA)
IzgaraB)
TütsülemeC)
KızartmaD)

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi "eliza" testi
ile tespit edilir?

20.

FrengiA)
HepatitB)
AIDSC)
KuduzD)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 4 A
S tipi büyüme eğrisinin aşağıdaki
evrelerinden hangisinde popülasyon, taşıma
kapasitesine ulaşmış olur?

1.

Kuruluş evresiA)
Negatif artış evresiB)
Denge evresiC)
Logaritmik artış evresiD)

"Ardıllık" teriminin diğer adı aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

PopulasyonA)
MütüalizmB)
SüksesyonC)
EkotonD)

Bir canlının beslenmek, korunmak,
saklanmak, üremek ve diğer canlılarla ilişki
içerisinde olmak için gösterdiği faaliyetlerin
tümünü tanımlayan terim aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

MütüalizmA)
Tür içi rekabetB)
Ekolojik nişC)
Av-avcı ilişkisiD)

Aşağıdakilerden hangisi sekonder
süksesyonda yaşanan evrelerden biri
değildir?

4.

Ot evresiA)
Ağaç evresiB)
Funda-çalı evresiC)
Liken evresiD)

Aşağıdakilerden hangisi ağaçların ortama
yerleşmesiyle süksesyonun son bulduğu
evredir?

5.

ParazitizmA)
KlimaksB)
KonakC)
EkotonD)

Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyon
örneği değildir?

6.

Bir çayırdaki karahindibalarA)
Bir bahçedeki meyvelerB)
Bir ildeki kara çamlarC)
Bir göldeki büyük flamingolarD)

Bireylerin yaşam alanlarındaki dağılımında
karşılıklı bir etkileşimin olmadığı popülasyon
dağılım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Rastgele dağılımA)
Yaş dağılımıB)
Kümeli dağılımC)
Düzenli dağılımD)

100 m2 'lik bir alanda 100 tavşan yaşıyorsa bu
mekanın yoğunluğu yüzde kaçtır?

8.

100A)
90B)
75C)
50D)

İki veya daha fazla türün karşılıklı yarar
sağladığı türler arası ilişki aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

SüksesyonA)
MütüalizmB)
KommensalizmC)
ParazitizmD)

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin raporuna
göre kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan
memelilerin yüzdesi kaçtır?

10.

13A)
15B)
20C)
25D)
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A
Popülasyon dinamiğinin tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Belli bir zamanda birim alanda veya
hacimdeki popülasyona ait bireylerin
sayısıdır.

A)

Hücrelerin farklı kısımlarının farklı görevler
üstlenmesidir.

B)

Belirli bir zamanda belirli bir popülasyonda
üreme ile popülasyona katılan birey
sayısıdır.

C)

Popülasyonda belirli bir süreye bağlı olarak
gelişen sayısal değişmeleri ve bu
değişmelerin sebeplerini inceleyen bilim
dalıdır.

D)

Çevre direncinin artmasından dolayı
büyümenin yavaşladığı evre aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Logaritmik artış evresiA)
Negatif artış evresiB)
Kuruluş evresiC)
Denge evresiD)

Panspermia görüşünün savunduğu görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Canlılar çamurdan oluşur.A)
Canlılar canlılardan oluşur.B)
Canlılık başka gezegenden gelmiştir.C)
Canlılar cansızlardan oluşur.D)

Aşağıdakilerden hangisi canlı çeşitliliğindeki
değişimlerin nedenlerinden, gen değişimini
ifade eder?

14.

Krossing-overA)
İzolasyonB)
AdaptasyonC)
MutasyonD)

Mezozoik zamandaki yok oluştan en çok
etkilenen canlılar aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

SürüngenlerA)
KuşlarB)
BalıklarC)
MemelilerD)

Doğal seleksiyon terimini ortaya koyan bilim
adamı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Thomas Henry HuxleyA)
Joseph HookerB)
Thomas MalthusC)
Charles DarwinD)

Kullanma veya kullanmama kanunu aşağıdaki
bilim adamlarından hangisinin ilk
varsayımıdır?

17.

LamarckA)
Mc CartyB)
CrickC)
WatsonD)

Rodinia teriminin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Yeryüzü oluşum sürecinde ilk jeolojik
zamandır.

A)

Jeolojik devirlerde oluşan ilk omurgalı
canlıdır.

B)

Jura dönemindeki jeolojik oluşumlara verilen
addır.

C)

Proterozoik dönemde oluşan dev kıtadır.D)

Aşağıdakilerden hangisi koaservat terimini
tanımlar?

19.

Polenlerden oluşan canlı öncülüA)
Gazlardan oluşan canlı öncülüB)
Nükleoproteinlerden oluşan canlı öncülüC)
Başka gezegenlerden gelen canlı öncülüD)

Abiyogenez hipotezini geliştiren bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Louis PasteurA)
AristoB)
Francesco RediC)
Van HelmontD)
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SEÇMELİ FİZİK 2 A
3 µC’luk bir nokta yük 8µ C’luk diğer bir yük
ile aralarında 6 cm olacak şekilde
yerleştiriliyor. Yükler arasındaki elektriksel
kuvvetin büyüklüğü ve şekli aşağıdakilerden
hangisidir? 

1.

30 N, çekmeA)
30 N, itmeB)
60 N, çekmeC)
60 N, itmeD)

Yukarıdaki şekilde, 10 A’lik akım akım taşıyan
bir telin 10 cm uzağında bulunan dikdörtgen
şeklindeki devreden 5 A’lik akım
geçmektedir. Dikdörtgenin kısa kenarının
uzunluğu 10 cm, uzun kenarının uzunluğu 20
cm ise çerçeveye etki eden bileşke kuvvetin
yönü ve büyüklüğü nedir?

2.

N, sağa doğruA)

 N, sola doğruB)

 N, sağa doğruC)

 N, sola doğruD)

Frekansı 120 kHz olan sinüzoidal bir
alternatif gerilime bağlı olan 40 mH’lik bir
bobinin indüktansı kaç kΩ’dur?

3.

8,64A)
28,60B)
30,14C)
65,22D)

Yukarıdaki üç doğrusal ve uzun telin taşıdığı
akımlar  ve  dir.
K noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü
kaç T’dir?

4.

A)

B)

C)

D)

 olduğuna göre, P noktasının
elektriksel potansiyeli kaç volttur?

5.

A)

B)

C)

D)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0106-A

8 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Uzunluğu 24 cm olan bir selenoidin sarım
sayısı 400’dür. Bu solenoidden 8 A akım
geçerse, solenoidin merkezindeki manyetik
alan kaç mT’dır? 

6.

8A)
16B)
24C)
36D)

Yukarıdaki devrede  ve

’dır. a ve b noktaları arasındaki
eşdeğer sığa kaç μF’dır?

7.

2,51A)
6,48B)
15C)
21D)

Yukarıdaki şekilde düzgün bir manyetik
alanda I akımı taşıyan düz bir tel
görülmektedir. Tel üzerine etki eden
manyetik kuvvet şekildeki gibi ise bu
manyetik kuvveti oluşturan manyetik alanın
yönü aşağıdakilerden hangisidir?

8.

F kuvveti yönündeA)
Sayfa düzleminden dışarı doğruB)
F kuvvetinin tersi yönündeC)
Sayfa düzleminden içeri doğruD)

Yukarıdaki A cisminin yükü dir.
Bu yükün B noktasındaki elektriksel
potansiyeli kaç V’ tur?

9.

A)

B)

C)

D)

Bir transformatörün primer ve sekonder
sarım sayıları  ve  ile verilmektedir.

Primer devredeki akım değeri sekonder
devredeki akımın 5 katıdır. Transformatörün
verimi %60 olduğuna göre,  oranı

kaçtır?

10.

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

İki kondansatör paralel bağlandığı zaman
sistemin sığası 10 F’dır. Aynı
kondansatörler   seri    bağlandığında   sığa
2,4 F olmaktadır. Kondansatörlerin sığaları
(F cinsinden) nedir?

11.

1 ; 9A)
2 ; 8B)
3 ; 7C)
4 ; 6D)
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A

Şekildeki gibi bükülmüş, her bir parçasının
uzunluğu R olan ve I akımını taşıyan iletken
bir tel, düzgün bir manyetik alan içinde
bulunmaktadır. Akım yönü şekilde
gösterildiği gibidir. Bu telin tümüne etkiyen
manyetik kuvvetin büyüklüğü kaç IRB'dir?

12.

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

Yukarıdaki kondansatörlerin F cinsinden
sığaları üzerlerine yazılmıştır. Bu sistemin X
ve Y noktaları arasındaki potansiyel farkı 9V
olduğuna göre, 1F’lık kondansatörde
depolanan enerji kaç J’dur?

13.

0,9 A)
1,8 B)
9 C)
18 D)

I.  Volt.metre (V.m)
II. Joule/coulomb (J/C)
III. Joule/metre (J/m)
IV. Volt (V)

Elektriksel potansiyel veya potansiyel farkı
yukarıdaki birimlerden hangileri ile
ölçülebilir?

14.

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

Bir seri RLC devresinde direnç 4 ohm,
kondansatör 20 mF, bobin 8 H ise rezonans
frekansı kaç Hz’dir?

15.

124A)
250B)
398C)
680D)

Biri q, diğeri 2q yük taşıyan iki kürecik,
aralarında r uzaklığı varken birbirlerini

 N’luk bir kuvvetle itmektedir.
Aralarındaki uzaklık 2r olan biri 2q, diğeri
4q yüküne sahip diğer iki kürecik
arasındaki elektrik kuvvetinin büyüklüğü kaç
N dur?

16.

A)

B)

C)

D)
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A

Yukarıdaki paralel levhalar arasında K
noktasındaki elektrik alanın L noktasındaki
elektrik alanına oranı  kaçtır? 

17.

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

Bir kondansatöre 1000 V’luk potansiyel farkı
altında 2 kW.saat'lik enerji depolayabilmek
için bu kondansatörün sığası (F) kaç
olmalıdır?

18.

2A)
3,6B)
7,2C)
14,4D)

Şekildeki doğrusal uzun teldeki I akımı
zamanla artıyorsa, halka içindeki indüklenen
akım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

19.

Sıfırdır.A)
Saat ibrelerinin tersi yönde oluşur.B)
Saat ibreleri yönünde oluşur.C)
Yönü, halkanın büyüklüğüne bağlı olur.D)

Şekildeki gibi sayfa düzleminden dışarıya
doğru yönelmiş olan manyetik
 alanın şiddeti 0,2 s’de 

 çıkarılırsa, KLMN
çerçevesinde oluşan indüksiyon emk’sı kaç
mV olur? (Çerçevenin alanı 20 )

20.

–2 A)
–1 B)
–0,2 C)
–0,1 D)
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SEÇMELİ FİZİK 3 A
Işığın ve sesin doğası ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

1.

Ambulans bizden uzaklaşırken dalgaboyu
büyür, frekans küçülür.

A)

Bir ışık kaynağı bize doğru hareket ediyorsa,
dalgaboyu artmış olarak görülür.

B)

Işığın tüm renkleri birleştirildiğinde siyah
renk elde edilir. 

C)

Doppler olayı ses dalgaları için geçerli
değildir.

D)

Bir basit sarkacın periyodunun 3 s olması
için kullanılacak ipin uzunluğu kaç m
olmalıdır?

2.

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

Bir bisiklet sürücüsünün bir noktadan başka
bir noktaya giderken yaptığı harekete ne ad
verilir?

3.

Öteleme hareketiA)
Basit harmonik hareketB)
Dolanma hareketiC)
Düzgün çembersel hareketD)

Uzunluğu 1,62 m olan bir sarkaç bilinmeyen
bir yerde dakikada 20 kez titreşmektedir. Bu
yerin kütle çekim ivmesi kaç m/s’dir?

4.

2,45A)
6,48B)
7,62C)
9,68D)

100 cm uzunluğundaki bir ipin ucuna 2 kg’lık
bir cisim bağlanarak düşey düzlemde 5 rad/s
açısal hızla döndürülüyor. Cismin bağlı
olduğu ipteki maksimum gerilme kaç N’dur? 
(g= 10 m/s2)

5.

20A)
40B)
50C)
70D)

456 MHz frekansında çalışan bir cep
telefonunun yaydığı elektromanyetik dalganın
dalgaboyu kaç m’dir?

6.

0,0066A)
0,066B)
0,66C)
6,6D)

Dakikada 600 devir yapan bir çamaşır
makinesi kazanının frekansı kaç s–1’dir?

7.

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

I ve II yaylarının esneklik katsayıları sırasıyla
k ve k/2’dir. Yayların uçlarına asılı olan 2 m ve
4 m kütleli cisimler titreşirken periyotları
sırasıyla T1 ve T2 olmaktadır. Buna göre,
T1/T2 oranı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

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

Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım
denklemi x=4cos2t bağıntısı ile veriliyor.

Buna göre, bu hareketin genliği kaçtır?

9.

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

Yukarıdaki şekilde düşey düzlemde 4 m/s
hızla dönen m kütleli cisim, K noktasına
geldiğinde ip kopuyor. Cisim koptuğu
noktadan yatayda kaç m uzağa düşer?
(İp 19,5 m yükseklikte çevrilmektedir.)

10.

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

İki gezegen arasındaki uzaklık 2R iken çekim
kuvveti F dir. Araklarındaki uzaklık 2R/3
olursa çekim kuvveti kaç R olur?

11.

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

800 g kütleli bir top, yaya asıldığında onu 4
mm uzatmaktadır. Bu topa titreşim hareketi
yaptırılırsa, periyodu kaç s olur? ( = 3)

12.

0,12A)
0,4B)
0,8C)
1,2D)

1 m uzunluğunda hafif bir çubuk,
xy-düzleminde, çubuğun merkezindeki bir
mil etrafında dönmektedir. Çubuğun uçlarına
şekildeki gibi 4 kg ve 3 kg’lık iki kütle
tutturulmuştur. Her parçacığın hızı 5 m/s’ye
ulaştığı anda sistemin başlangıç noktasına
göre açısal momentumu kaç kg.m2/s olur?

13.

20,5A)
17,5B)
15,5C)
10,5D)

Birkaynaktan bir saniyede yayılan ışık
enerjisine ne ad verilir?

14.

Işık şiddetiA)
Işığın enerjisiB)
Dalgaların süper haliC)
Işının gücüD)

Dalgalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

15.

Işığın enerjisi frekansı ile ters orantılıdır.A)
Dalgaboyu ile hızın çarpımı frekansa eşittir.B)
Bir saniyedeki titreşim sayısına periyot
denir.

C)

Bir dalganın yayılma hızı ortama ve frekansa
bağlıdır.

D)

10 cm dalgaboyuna sahip bir elektromanyetik
dalganın frekansı kaç GHz’dir?

16.

0,03A)
0,3B)
3C)
30D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi ışığın sadece
tanecikli yapıda olduğunu gösteren
olaylardan biridir?

17.

Fotoelektrik etkiA)
PolarizasyonB)
KırınımC)
GirişimD)

Basit harmonik hareket yapan bir cismin
açısal frekansı 5 Hz’tir. Bu cisim x = 2 m
konumlu yerden 10 m/s hız ile geçiyor. Bu
hareketin genliği kaç m’dir?

18.

1A)
2B)

C)

D)

Yukarıdaki şekilde KO noktaları arasında
basit harmonik hareket yapan 1 kg kütleli bir
cisim M noktasından harekete başlıyor. Her
bir nokta arası 15 cm ve cismin M
noktasındaki hızı 1 m/s olduğuna göre, K
noktasındaki ivmesi kaç m/s2’ dir?

19.

10/3A)
10/4B)
2C)
5/3D)

Yukarıdaki şekilde +x yönünde ilerleyen bir
elektromanyetik dalganın manyetik alan
vektörünün yönü aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

+zA)
–zB)
–yC)
+yD)
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SEÇMELİ FİZİK 4 A
Modern fizikte parçacıklar arasındaki
etkileşmeler genelde alan parçacığı veya
değiş-tokuş parçacığı denilen büyüklüklerin
etkileşimi ile ifade edilir. Elektromanyetik
etkileşme durumundaki alan parçacığı
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

BozonA)
GravitonB)
GluonC)
FotonD)

Bir elektronun hızı %0,02 hata ile 6 . 103 m/s
olarak ölçülmektedir. Bu elektronun
konumundaki belirsizlik ∆x, kaç mm’dir?

(ℏ = 1 . 10–34 Js; me = 9 . 10–31 kg)

2.

5/108A)
1/40B)
4/164C)
1/120D)

Compton olayında gelen foton ile saçılan
fotonun hangi nicelikleri eşit olur?

3.

Dalga boylarıA)
FrekanslarıB)
HızlarıC)
EnerjileriD)

Bir metal yüzeyine dalgaboyu 248 nm olan bir
ışık düşürüldüğünde, metal yüzeyden kopan
elektronların hızları 8.105 m/s olarak
ölçülüyor. Bu metalin bağlanma enerjisi kaç
eV’tur?
(me = 9.10–31 kg)

4.

1,6A)
1,8B)
2,1C)
3,2D)

Elektronlarının eşik enerjisi 1,2 . 10–19 joule
olan bir metal yüzeyine 993 nm dalgaboylu
bir ışık gönderiliyor. Metal yüzeyinden
sökülen elektronların kinetik enerjisi kaç
joule’dür?
(h = 6,62 . 10–34 Js ; c = 3 . 108 m/s)

5.

0,4A)
0,6B)
0,8C)
1,8D)

Aşağıdakilerden hangisi bir katı – hâl lazeri
değildir?

6.

Ti - safir lazeriA)
Diyot lazeriB)
Yakut lazeriC)
Fiber lazerD)

I. Elektronlar ışıma yapmadan kararlı 
yörüngelerde dolanırlar.

II. Elektronlar açısal momentumu h/2’nin tam 
katları olan yörüngededir.

III. Elektronlar ivmeli hareket yaparak spiral 
yörünge çizerek çekirdeğe çakılır.

Bohr atom modeline göre yukarıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

7.

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

I. Cooper çifti, bir elektron ve bir protonun bir 
araya gelmesiyle oluşur.

II. İyi bir süper iletken her sıcaklık değerinde 
sıfır direnç gösterebilir.

III. Süper iletken, yakınında bulunan bir 
manyetik alanı dışlama özelliğine sahiptir.

Süper iletkenler ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

8.

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

Aşağıdakilerden hangisi protonların spin
hareketlerini referans alarak çalışan bir tanı
ve görüntüleme cihazıdır?

9.

MRA)
TomografiB)
SonarC)
UltrasonD)

Michelson-Morley deneyinin sonuçları ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Tüm uzayı kaplayan ether fikri ortadan
kalkmıştır.

A)

Işık hızı tüm referans sistemleri için aynıdır.B)
Deney düzeneğinin farklı açılarda
döndürülmesi ile girişim deseni
değişmemiştir.

C)

Işığın uzayda yayılması için bir ortama
ihtiyaç vardır.

D)
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A
Eylemsiz referans sistemlerinde ışığın
boşluktaki yayılma hızı kaç m/s’dir?

11.

3x108A)
3x1010B)
5x108C)
5x1010D)

İzafiyet Teorisi’ne göre, hareket eden bir
gözlemci ışık hızına yaklaştıkça hareket
doğrultusundaki uzunlukları, durgun
uzunluğa göre nasıl ölçer?

12.

Daha kısaA)
Daha genişB)
Daha uzunC)
Aynı uzunluktaD)

Bir atomun elektronlarının enerji seviyelerini
değiştirmek için aşağıdaki uyarma
yollarından hangisi uygulanamaz?

13.

Isı ile uyarmaA)
Elektron ile uyarmaB)
Foton ile uyarmaC)
Ses ile uyarmaD)

Aşağıdakilerden hangisi baryon üyesi bir
parçacık değildir?

14.

OmegaA)
ProtonB)
ElektronC)
NötronD)

I. Kararlı çekirdekler radyoaktiftir.
II. Nötron/proton oranı birden büyük olan 

elementler kararsızdır.
III. Kararsız atom çekirdekleri kararlı hale gelmek

için ışıma yaparlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

15.

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

Dünyada atomik ve altom altı boyutlarda,
maddi evrende gerçekleşen olayları yöneten
doğa yasalarını inceleyen bilim dalına ne ad
verilir?

16.

AstrofizikA)
Katı Hâl FiziğiB)
Kuantum FiziğiC)
Termo DinamikD)

I. LED’ler elektrik enerjisini ışığa dönüştüren 
yarıiletken devre elemanlarıdır.

II. LED’ler farklı dalgaboylarında ışıma 
yapabilirler.

III. LED’ler sağlık sektöründe fototerapi 
cihazlarında kullanılmaktadır.

LED'ler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

17.

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

Bir metalin üzerine E enerjili fotonlar
düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum
kinetik enerjisi 3 eV olmaktadır. Yine aynı metalin
üzerine 3E enerjili fotonlar düşürüldüğünde
sökülen elektronların kinetik enerjisi 15 eV
olmaktadır.

Buna göre  metalin eşik enerjisi kaç eV’tur?

18.

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

Aşağıdakilerinden hangisi X-ışınlarının
özelliklerinden biri değildir?

19.

Yüksek enerjili olmalarıA)
Dalgaboyları 400-700 nm arasında değişen
elektromanyetik dalgalar olmaları

B)

Hem dalga hem de tanecik özelliği
göstermeleri

C)

Kısa dalgaboyuna sahip olmalarıD)

Aşağıdakilerden hangisi atomun uyarılma
yollarından biri değildir?

20.

IsıylaA)
KurşunlaB)
ÇarpıştırmaylaC)
FotonlaD)
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SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1 A
Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin
kullanıldığı durumlardan biri değildir?

1.

Kültürel etkilerin araştırılmasındaA)
Performans yönetimindeB)
İş süreçlerinin geliştirilmesindeC)
Yeni bir pazara girerken pazar yapısının
çözümlenmesinde

D)

İşletme içinde bir fikri, riski alma ve yenilik
yapma yoluyla kârlı, nihai bir ürüne
dönüştürme sorumluluğunu üstlenen kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

İç girişimciA)
Dış girişimciB)
YöneticiC)
LiderD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin temel
özelliklerinden biridir? 

3.

Taraflı olmasıA)
Planlı olmasıB)
Uyumsuz olmasıC)
Kararsız olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi liderin
özelliklerinden biri değildir?

4.

Etkilenen olmasıA)
Motive edici olmasıB)
Değişimin öncüsü olmasıC)
Sorgulayıcı olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir
girişimcinin yerine getirmesi beklenen
fonksiyonlardan biri değildir?

5.

Yeni pazarlara ulaşmakA)
Endüstride yeni organizasyonlar kurmakB)
Bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitesini
düşürmek

C)

Yeni mal ve hizmet üretmekD)

Üreticilerin satmaya hazır oldukları mal
miktarına ekonomide ne ad verilir?

6.

TalepA)
PiyasaB)
ArzC)
VerimlilikD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik için
gerekli kaynak olan üretim faktörlerinden biri
değildir?

7.

EmekA)
DoğaB)
SermayeC)
VizyonD)

18. yüzyılın başında girişimciyi “henüz
belirginleşmemiş bir bedele satmak üzere
girdileri bugünden satın alan ve üreten kişi”
olarak tanımlayan ekonomist aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Ferdinand PorcheA)
Richard CantillonB)
Joseph SchumpeterC)
Jetin Baptise SayD)

Bir kimsenin davranış ve kararları
sonucunda kaybetme şansına maruz
kalmasına ne ad verilir?

9.

KıtlıkA)
RiskB)
KârC)
ZararD)

Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma
özelliğini ekonomik kalkınmada, insan
kaynaklarını temel yapı taşlarından biri olarak
ilk kez vurgulayan ve gündeme getiren
ekonomist aşağıdakilerden hangisidir? 

10.

Richard CantillonA)
Robert PlutchikB)
Adam SmithC)
Joseph SchumpeterD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0106-A

17 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Ekonomi bilimine göre alıcı ve satıcıların
birbiriyle kolayca temas etmelerini sağlayan
örgütsel varlığa ne ad verilir?

11.

PiyasaA)
SermayeB)
VizyonC)
KartelD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin ana
bileşenlerinden biri değildir?

12.

Risk almakA)
Rekabetçi düşünmekB)
Öncü olmakC)
Sınırsız sermayeye sahibi olmakD)

İşletmeler için amaç geliştirme ve bu
amaçlara ulaşmak için çeşitli alternatiflerin
değerlendirilmelerini kapsayan süreçlere ne
ad verilir?

13.

BölümlemeA)
PlanlamaB)
AnalizC)
Geri beslemeD)

Girişimcilerin örgütlenerek çeşitli işletme
birlikleri kurmalarının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Stok devir hızını azaltmakA)
Çevre kirlenmesini önlemekB)
Piyasaya hakim olmak C)
İş başı eğitim vermekD)

Malların değerlerinin para yerine, diğer bir
malla ifade edilmesine ne ad verilir?

15.

PrimA)
ArzB)
Reel değişim oranıC)
SermayeD)

Üretim faktörleri kendisinde olmasa bile,
onları bir araya getirebilen, üretim
birimlerini kuran, çalıştıran ve risklere
katlanan kişiye ne ad verilir?

16.

ProfesyonelA)
GirişimciB)
TüketiciC)
YöneticiD)

Bir girişimcinin geçmişte ve şimdi
düşünülmemiş ya da başarılamamış olan,
gelecekte başarmayı düşündüğü yapılması
gerekenler ile ilgili net olarak ifade edilen
kendine özgü düşünceye ne ad verilir?

17.

RiskA)
OdaklanmaB)
MisyonC)
VizyonD)

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın
aşamalarından biri değildir?

18.

Değerlendirme ve uygulamaA)
Bilgi toplamaB)
PazarlamaC)
Fikir deneyimiD)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin vizyon
oluşturabilmesi için gereken özelliklerden
biri değildir?

19.

Sınırsız kaynaklara sahip olmasıA)
Örnek olmasıB)
Yardımsever olmasıC)
Yöntem oluşturmasıD)

Sanayi üretiminde kullanılan çeşitli
hammaddeler ve ara mallar, ekonomik mal ve
hizmetlerin üretimi amacıyla kullanılırken yok
olsalar dahi aşağıdakilerin hangisiyle
adlandırılır?

20.

AtıkA)
ÜretimB)
TüketimC)
Endüstriler arası kullanımD)
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SEÇMELİ KİMYA 2 A
Kütlece %10’luk 200g sulu çözeltiye 10 gram
daha çözünen madde eklenirse oluşan yeni
çözelti kütlece % kaçlık olur?

1.

5,1A)
14,3B)
20,1C)
35,4D)

I. Gazların sıvılardaki çözünürlüğü sıcaklıkla
doğru orantılı olarak değişir.

II. Katı ve sıvıların çözünürlüğü basınçtan
etkilenmez.

III. Gazların sıvıdaki çözünürlüğü, gazın kısmi
basıncıyla doğru orantılı olarak değişir.

Çözünürlük ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

2.

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

0,5 M 500 mL’lik Ca(NO3)2 çözeltisi
hazırlamak için kaç gram Ca(NO3)2’a ihtiyaç
vardır? [Ca(NO3)2 : 164 g/mol]

3.

25A)
36B)
41C)
55D)

Kütlece %33’lük HCl çözeltisinin özkütlesi
1,19 g/ml ise çözelti kaç molardır?   (H= 1,
Cl= 35,5)

4.

3,72A)
4,25B)
5,35C)
10,76D)

KNO3 katısının 25°C’deki çözünürlüğü
40g/100g H2O ise, 500g suda 15g KNO3 katısı
çözündüğünde oluşan çözelti ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

5.

Doymamış çözeltidir.A)
Aşırı doygun çözeltidir.B)
Doygun çözeltidir.C)
Çözeltide 350 g su bulunmaktadır.D)

50 mL metanol içeren 500 mL’lik sulu
çözeltideki metanolün hacimce yüzdesi
kaçtır?

6.

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

"Bir sistemin düzensizliğinin veya
gelişigüzelliğinin ölçüsü" olarak tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

7.

KatalizörA)
KriyoskopiB)
ÖzütlemeC)
EntropiD)

Bir sisteme 30 kJ’lük ısı sağlanıp, sisteme
karşı iş yapılığında sistemin iç enerji
değişimi 65 kJ ise yapılan iş kaç kJ’dür?

8.

30A)
35B)
50C)
60D)

Standart koşullarda gerçekleşen,
 tepkimesi

ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır? 

9.

Tepkimenin standart oluşum serbest enerjisi
(∆G°) sıfırdan küçüktür.

A)

∆G° –70,3kJ’dür.B)
Tepkime istemlidir.C)
Tepkime dengededir.D)

Çevre ile enerji alışverişi yapan ancak madde
alışverişi yapmayan sistemlere ne ad verilir?

10.

Açık sistemA)
Kapalı sistemB)
İzotermal sistemC)
İzole sistemD)
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A
I. Kimyasal tepkimede gaz moleküllerinin

sayısının artması
II. Sıvı bir maddenin donarak katı hale

geçmesi
III. Sıvı bir maddenin buharlaşması

Yukarıdakilerden hangileri entropi artışına
yol açar?

11.

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

Enerjinin bir şekilden diğer bir şekle
dönüştürülebileceğini, ancak var olan
enerjinin yok edilemeyeceğini ifade eden
yasa aşağıdakilerden hangisidir?

12.

İdeal gaz yasasıA)
Termodinamiğin ikinci yasasıB)
Termodinamiğin sıfırıncı yasasıC)
Termodinamiğin birinci yasasıD)

Aşağıdakilerden hangisi heterojen fazlı bir
tepkime değildir?

13.

A)

2PbS(k)+3O2(g)→2PbO(k)+2SO2(g)B)

C)

CH3COOH(suda)+H2O(s)→CH3COO-(suda)
+H3O+(suda) 

D)

2NO2(g)+F2(g)→2NO2F(g) tepkimesi aşağıdaki
basamaklar üzerinden yürüyorsa;

1.basamak:NO2 (g)+F2 (g)→NO2F(g)+F(g)
(Yavaş)
2.basamak:NO2(g)+F(g)→NO2F(g) (Hızlı)

Tepkimenin hız bağlantısı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

V = k.[NO2][F2]A)
V = k.[NO2][F]B)
V = k.[NO2]2[F2]C)
V = k.[NO2][F]2D)

F2(g) + 2ClO2(g)  2FClO2(g) tepkimesinin hız
bağıntısı; V=k[F2][ClO2]2 olduğuna göre bu
tepkimenin derecesi kaçtır?

15.

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

Bir çözeltide [H+]=1x10-2 M ise ortamın pH
değeri kaçtır?

16.

2A)
3B)
7C)
11D)

Dengesindeki konjuge asit – baz çiftlerinin
doğru eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden
hangisidir?

Konjuge asit Konjuge baz

17.

H2O               H3O+A)
CH3COOH CH3COO–B)
H2O CH3COO–C)
CH3COOH H3O+D)

AgCl tuzunun saf sudaki çözünürlüğü
aşağıdakilerden hangisidir?
(AgCl için Kçç=1x10-10)

18.

1x10-3A)
1x10-4B)
1x10-5C)
1x10-10D)

Yukarıdaki tepkime dengede iken dışarıdan
N2 eklenirse aşağıdaki durumlardan hangisi
meydana gelir?

19.

Sistem ürünler yönünde hareket eder.A)
Denge sabiti (Kc) artar.B)
NH3 derişimi azalır.C)
H2 derişimi artar.D)

Bir kimyasal tepkimenin olabilmesi için
çarpışan moleküllerin sahip olmaları gereken
minimum toplam kinetik enerjiye ne ad
verilir?

20.

Aktifleşme enerjisiA)
Serbest enerjiB)
Potansiyel enerjiC)
İyonlaşma enerjisiD)
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SEÇMELİ KİMYA 3 A
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel
elektroliz işlemlerinden biri değildir?

1.

Bakır II sülfattan (CuSO4), SO2 eldesiA)
Sudan hidrojen eldesiB)
Elektrolitik bakır eldesiC)
Sodyum hidroksit (NaOH) eldesiD)

aCu(k) + bHNO3(suda) 
cCu(NO3)2(suda) + dNO2(g) + eH2O(s)

Yukarıdaki nötr redoks tepkime
denkleştirildiğinde her bir bileşiğin katsayısı
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

2.

a= 0, b= 4, c= 0, d= 2, e= 2A)
a= 1, b= 1, c= 1, d= 1, e= 1B)
a= 1, b= 4, c= 1, d= 2, e= 2C)
a= 2, b= 1, c= 2, d= 1, e= 2D)

Elektrolitik saflaştırma ile bakır eldesine ait
şekil yukarıda verilmiştir. Buna göre;
elektrolitik saflaştırma ile bakır eldesi için
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Saf olmayan bakır külçenin kütlesi artarken,
saf bakır katodun kütlesi tüketilmektedir.

A)

Katotta, çözeltiye geçen iyonlar indirgenerek
Cu metali olarak açığa çıkmaktadır.

B)

Anotta, Cu metali Cu2+ iyonuna
yükseltgenmektedir.

C)

Saflaştırma işleminde elektrolit olarak
CuSO4 tuzunun sulu çözeltisi kullanılmıştır.

D)

Standart İndirgeme Potansiyelleri:

Li+ + e– Li(k), E0= –3,040 V
Au3+ + 3e– Au(k),    E0= +1,498 V
Zn2+ + 2e– Zn(k),     E0= –0,763 V
Hg2+ + 2e– Hg(s),    E0= +0,850 V

Li, Au, Hg ve Zn metallerinin aktifliklerinin
büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

4.

Zn > Hg > Li > AuA)
Li > Zn > Hg > AuB)
Zn > Li > Au > HgC)
Au > Li > Hg > ZnD)

Cd2+(suda) + Zn(k) → Cd(k) + Zn2+(suda)
tepkimesinin değeri kaç V’dir? 

(Cd2+(suda) + 2e→ Cd(k),   E0 = 0,403 V;
Zn2+(suda) + 2e→ Zn(k),   E0 = 0,763 V)

5.

– 0,763 A)
– 0,403 B)
– 0,360 C)
+ 0,360 D)

Yarı hücrelerden oluşan, istemli veya
istemsiz redoks tepkimelerinin oluştuğu
sistemlere ne ad verilir?

6.

ElektrotA)
Elektrokimyasal hücreB)
ElektrolitC)
Galvanik hücreD)

H2C2O4 bileşiğindeki karbon (C) atomunun
yükseltgenme basamağı kaçtır?

7.

–3A)
0B)
+2C)
+3D)

Tepkenler içinden geçerken potansiyel
üreten batarya aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Akış pilleriA)
Leclanché pilleriB)
Kuru pilleriC)
Yükleme pilleriD)
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A
"Elektron kazanma" olayına ne ad verilir?9.

AsitA)
BazB)
YükseltgenmeC)
İndirgenmeD)

Metallerin veya alaşımlarının, içinde
bulundukları ortamın etkisi ile
elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda
fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinde
değişimlerin oluşmasına ne ad verilir?

10.

GalvanizeA)
KorozyonB)
ÇürümeC)
ElektrolizD)

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bileşiğin
zincirdallanma izomerisidir?

11.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki bileşik çiftinin sahip olduğu
izomeri türü aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Fonksiyonel grup izomerisiA)
Konum izomerisiB)
Tautomer izomerisiC)
Zincir–halka izomerisiD)

Yukarıdaki molekülde numaralandırılmış
karbon atomlarının hibrit türleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
          1         2        3        4

13.

sp3 sp2 sp2 spA)
sp2 sp3 sp2 spB)
sp2 sp2 sp3 spC)
sp sp2 sp2 sp3D)

Aşağıdaki VSEPR gösterimi – molekül
geometrisi eşleştirmelerinden hangisi
doğrudur?

      VSEPR   Molekül
    Gösterimi               Geometrisi

14.

Ax3 üçgen – düzlemA)
Ax2 düzgün dörtyüzlüB)
Ax4        açısalC)
Ax3      doğrusalD)

Karbon atomunun temel halde elektronlarının
orbitallere dağılımı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

15.

6C: 1s1 2s2 2p3A)

6C: 1s2 2s1 2p3B)

6C: 1s2 2s2 2p2C)

6C: 1s1 2s1 2p4D)

Bileşikteki fonksiyonel grubu –OH olan
bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

AldehitA)
EterB)
AlkolC)
EsterD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0106-A

22 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi karbon atomunun 4
değerlik elektronunu kullanarak yapabileceği
bağlardan biri değildir?

17.

A)

B)

C)

D)

Anorganik ve organik maddeler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

18.

Organik madde, yapısında karbon ve
çoğunlukla hidrojen elementleri içeren
maddedir.

A)

Yapısında karbon atomu bulunduran
karbonmonoksit (CO), karbondioksit (CO2),
sodyum karbonat (Na2CO3) ve kalsiyum
karbonat (CaCO3) gibi karbonatlı bileşikler
ve potasyum siyanür (KCN) maddeleri
organik bileşiklerdir.

B)

Erime ve kaynama noktaları anorganik
bileşiklerde genelde düşükken organik
bileşiklerde ise oldukça yüksektir.

C)

Organik bileşiklerin ana kaynakları doğadaki
mineraller ve cevherlerdir.

D)

sp3 hibrit orbitalini oluşturan orbitaller ve
hibrit orbital sayısı aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

        Hibrit orbitalini Hibrit orbital
    oluşturan orbitaller     sayısı

19.

s + p  2A)
s + p + p  3B)
s + p+ p + p  4C)
s + s + p + p  4D)

Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinde
Lewis formülü doğru yazılmıştır?

20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ KİMYA 4 A
Aşağıdakilerden hangisi aminoasit
bileşiğidir?

1.

A)

B)

C)

D)

İki mol karboksilik asit molekülünden bir mol
H2O ayrılması ile oluşan bileşiğe ne ad
verilir?

2.

PentozA)
Asit anhidritB)
AmidC)
EpoksitD)

Aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlere bir
örnektir?

3.

NişastaA)
SakkarozB)
LaktozC)
MaltozD)

Aromatik bileşikler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

"Arenler" olarak da bilinirler.A)
Halka yapılı düzlemsel moleküllerdir.B)
Yanıcı(parlayıcı) değildirler.C)
Naftalin, aromatik bileşiklere bir örnektir.D)

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi etanolün
elde edilme yollarından biridir?

5.

A)

B)

C)

D)

"Bütan"ın molekül formülü aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

CH4A)
C2H6B)
C3H8C)
C4H10D)

Alkenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

7.

Yanma, katılma, yükseltgenme tepkimeleri
verirler.

A)

Polimerleşme tepkimesi vermezler.B)
Aynı mol kütlesine sahip alkanlardan daha
düşük erime noktasına sahiptirler.

C)

"Olefinler" olarak da bilinirler.D)

IUPAC kuralına göre, aşağıdaki karboksilik
asitlerin hangisinin adlandırılması doğrudur?

8.

A)

B)
C)

D)
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A
Aldehitlerin Fehling ayıracı ile karboksilik
asitlere yükseltgendiği tepkime
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi, kullanım yerlerine
göre sınıflandırılmış margarin çeşitlerinden
biri değildir?

10.

Kahvaltılık margarinA)
Mutfak margariniB)
Gıda sanayisi margariniC)
Makina yağlama margariniD)

"PVC" olarak bilinen polimer bileşiği
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

PolivinilklorürA)
PolistirenB)
PolitetrafloretilenC)
PolietilentereftalatD)

Yüksek karbonlu yağ asitlerinin sodyum veya
potasyum tuzlarına ne ad verilir?

12.

Yağ asitleriA)
SabunB)
GliserinC)
StirenD)

I. Aspartam
II. Siklamat
III. Alanin
IV. Sistein

Yukarıdakilerden hangileri "yapay
tatlandırıcılar" arasında yer alır?

13.

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

Yağlı tohumun parçalanıp preslenme ve
ekstraksiyon işlemlerinden sonra kalan
kısmına ne ad verilir?

14.

Natürel zeytinyağıA)
Vinterize yağB)
Sızma zeytinyağıC)
PrinaD)

Tek bir çeşit monomerden oluşan
polimerlere ne ad verilir?

15.

Yüksek polimerlerA)
KopolimerB)
HomopolimerC)
Düşük polimerlerD)

Sakkarozun hidrolizi sonucu oluşan
monosakkaritler aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

16.

Glukoz + GlukozA)
Glukoz + FruktozB)
Maltoz + DekstrinC)
Fruktoz + FruktozD)
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A
Çeşitli sebeplerle oranı yükselmiş olan
serbest asitlerin, nötralleştirme veya kızgın
su buharı destilasyonundan yararlanılarak
ham yağdan uzaklaştırılması işleminin
gerçekleştirildiği ham yağın
rafinasyonundaki işlem aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Yapışkan maddelerin alınmasıA)
Renk açmaB)
Serbest asitliğin giderilmesiC)
Ön işlem olarak ham yağın
berraklaştırılması

D)

"Yakıt yağı" olarak bilinen koyu renkli,
akışkanlığı düşük petrol ürünü
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

BenzinA)
Fuel oilB)
Hafif petrol gazlarıC)
Mazot (Motorin)D)

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde peptit bağı
vardır?

19.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi eter bileşiği
değildir?

20.

A)

B)

C)

D)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 (SEÇMELİ) A
Hz. Peygamber (s.a.v), Mekke’den ayrılıp
Medine-i Münevvere’ye kaç yılında hicret
etmiştir?

1.

632A)
622B)
616C)
610D)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) doğumundan
vefatına kadar hayatını konu alan ilme ne ad
verilir?

2.

SiyerA)
FenB)
TürkçeC)
MatematikD)

Son peygamber aşağıdakilerden hangisidir?3.

Hz. İsmailA)
Hz. DavudB)
Hz. İsaC)
Hz. MuhammedD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’den
(s.a.v) önceki dünyanın özelliklerinden biri
değildir?

4.

Dünyaya buhranın, cinayetlerin, bencilliğin
ve merhametsizliğin hakim olması

A)

Dünyanın inkâr ve zulüm ile karanlıklara
gömülmüş olması

B)

Nur ile cihanın karanlıklardan aydınlığa
kavuşması

C)

Putperestlik inancının dünya geneline
egemen olması

D)

Panayırlarda yapılan şiir yarışmalarında
beğenilip Kâbe’nin duvarına asılan şiirlere ne
ad verilir?

5.

MuallakâtA)
SiyerB)
BedeviC)
MevaliD)

Mekke'de Hz. İsmail'in (a.s.) torunlarından
Kusay b. Kilâb, Huzaaliları mağlup ederek
Mekke ve Kâbe'nin yönetimini ele alıp Kureyş
hakimiyeti başladıktan sonra inşa edilen
şehir meclisine ne ad verilmiştir?

6.

el-Beytü'l-haramA)
el-Mescidü'l-HaramB)
Eşhuru'l hurumC)
Dâru'n NedveD)

Risâlet öncesi döneme, Arapların İslam’dan
önceki dönemlerine ne ad verilir?

7.

FetretA)
YükselmeB)
CahiliyeC)
ZenginleşmeD)

Mecusiliğin en belirgin özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Tek tanrı anlayışının olmasıA)
Ateşperest olarak bilinmeleriB)
Eski İran gelenekleri ile etkileşiminin
olmaması

C)

Eski İran inançları ile etkileşiminin olmamasıD)

Yıldız ve güneşe tapan kimselere ne ad
verilir?

9.

SabiiA)
HanifiB)
YahudiC)
MecusiD)

Göklerin ve yerlerin tek hâkimi, ölümsüz ve
her şeyi bilen Allah (c.c) dışında canlı ve
cansız herhangi bir varlığa tapınmaya,
bunları O’na (c.c) denk ve benzer tutmaya ne
ad verilir?

10.

BedeviA)
MüşrikB)
Sabii C)
ŞirkD)
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A
Hz. Muhammed (s.a.v), annesi vefat ettiğinde
kaç yaşındaydı?

11.

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

Allah’ın (c.c) peygamberlerini temiz bir
yaratılışa sahip kılarak, gizli ve açık her türlü
günahtan, şirkten, küfürden, münafıklıktan ve
zulüm yapmaktan korumasına ne ad verilir?

12.

İffetA)
İsmetB)
MürşidC)
AsabiyetD)

Fil olayı kaç yılında gerçekleşmiştir?13.

560A)
564B)
571C)
580D)

Hz. Muhammed’e (s.a.v) doğruluğundan ve
güvenilirliğinden dolayı Mekkeliler tarafından
ne ad verilmiştir?

14.

Habib-i EkremA)
MuhteremB)
Muhammedü’l – EminC)
Hılfü’l – FudulD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) annesinin adı nedir?15.

FatimaA)
AmineB)
AyşeC)
HaticeD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) annesinin daha
doğumundan önce rüyasında gördüğü ve
O'na verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

KasımA)
MahmutB)
AhmetC)
MustafaD)

Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yılında
doğmuştur?

17.

561A)
562B)
568C)
571D)

Hz. Muhammed, Kureyş kabilesinin hangi
koluna mensuptur?

18.

ZühreoğullarıA)
HaşimoğullarıB)
TeymoğullarıC)
ŞeybeoğullarıD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
kızlarından biri değildir?

19.

Ümmü GülsümA)
RukiyeB)
ZeynepC)
HaticeD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v) amcalarından biri değildir?

20.

HaşimA)
Ebu TâlibB)
Hz. AbbasC)
Hz. HamzaD)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 A
Bir insanı öldürmenin büyük bir günah
olduğu, onu yaşatmanın ise ne kadar yüce bir
davranış olduğu Kur’an-ı Kerim’in hangi
ayetinde belirtilmiştir?

1.

En’am Suresi, 151. AyetA)
Nur Suresi, 30. AyetB)
Maide Suresi, 32. AyetC)
Hucurat Suresi, 6. AyetD)

Peygamber Efendimizin “Allah katında
helallerin en sevimsizi” olarak buyurduğu
durum aşağıdakilerden hangisidir?

2.

BoşanmaA)
AldatmaB)
TecessüsC)
Yalan ve hileD)

“Ey iman edenler! Hep birden barışa gidin. Sakın
şeytanın peşinden gitmeyin çünkü o, apaçık
düşmanınızdır.” (Bakara Suresi, 208. Ayet)

Yukarıdaki ayet toplumsal yaşamın temel
ilkelerinden hangisine işaret etmektedir?

3.

YardımlaşmaA)
SulhB)
KardeşlikC)
GüvenD)

Bir Müslümanın kimlerle evlenemeyeceği
Kur’an-ı Kerim’in hangi ayetinde
belirtilmiştir?

4.

Nur Suresi, 32. AyetA)
Furkân Suresi, 74. AyetB)
Bakara Suresi, 237. AyetC)
Nisa Suresi, 23. AyetD)

Evlilik sözleşmesinin sona ermesine ne ad
verilir?

5.

AyrılmaA)
TecessüsB)
TalakC)
İhanetD)

Aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

İslâm dini, aile ile ilgili kuralları tamamen
insanlara bırakmıştır.

A)

Aile, nikâh akdi ile kurulur.B)
Toplumun devamı aile ile sağlanır.C)
Aile içi ilişkiler sağlam ve sağlıklıysa, toplum
da güçlü ve güvenli bir toplum olur.

D)

Karı-kocanın, kendilerine ait bir mahremiyet
ve paylaşım alanı oluşturmalarını ve neslin
devamını sağlayan meşru ve özel ilişkiye ne
ad verilir?

7.

AileA)
EvlilikB)
NişanC)
NikâhD)

“Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet
bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve (bu
hususta) Rabbi olan Allah’tan korksun.” (Bakara
Suresi, 283. Ayet)

Yukarıdaki ayet toplumsal yaşamın temel
ilkelerinden hangisine işaret etmektedir?

8.

Yardımlaşma ve dayanışmaA)
KardeşlikB)
SulhC)
Emniyet ve güvenD)

I. Ahlaki yozlaşma
II. Alkol ve madde bağımlılığı
III. Boşanma
IV. Zina

Yukarıdakilerden hangileri sosyal hayatı
olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir?

9.

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

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir toplumu
oluşturan en önemli unsurlardan biridir?

10.

Birbirleriyle çıkar ilişkisi olan insanlarA)
Birbirine güvenen insanlarB)
Bedensel olarak sağlıklı insanlarC)
Birbirini tanıyan insanlarD)
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A
İslâm’da mülkiyet anlayışı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

11.

Müslümanın varlıklı olması zaruridir, çünkü
mülk birey ve toplumu ayakta tutan önemli
bir unsurdur.

A)

İslâm dininde mülk edinmeyle ilgili herhangi
bir kural belirlenmemiştir.

B)

Ticaret ve miras yoluyla edinilen mülkü
istenildiği şekilde israf etmek helaldir.

C)

Mal ve mülk edinme konusunda, insanlar
arasında herhangi bir farklılık yoktur.

D)

I. Hibe
II. Tefecilik
III. Rüşvet
IV. Kumar

İslâm dinine göre yukarıdakilerden hangileri
haksız kazançtır?

12.

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

Aşağıdakilerden hangisi karaborsacılık
anlamına gelen ifadelerden biri değildir?

13.

SaklamakA)
İstiflemekB)
İfşa etmekC)
DepolamakD)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hayatı
olumsuz etkileyen uygulamalardan biridir?

14.

İnfak etmekA)
Yapay olarak fiyatlarla oynamakB)
Parayı üretime katmakC)
Mal veya üründeki kusuru ifşa etmekD)

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmeye
bir örnek değildir?

15.

Birinden borç almakA)
Dedikodu yapmakB)
Sırları ifşa etmekC)
Özel hayatı araştırmakD)

Aşağıdakilerden hangisi İslâm dinine göre,
borçlanma ile ilgili kurallardan biridir?

16.

Borcu asla bağışlamamakA)
Mecbur kalınmasa dahi borçlanmakB)
İmkânı olduğu halde borcu ödememekC)
Borçluya karşı haksızlık etmemekD)

Rüşvet almanın ve vermenin, hileli satış
yapmanın ve yapay olarak fiyatlarla
oynamanın İslâm dinince haksız kazanç
olarak nitelendirildiğine işaret eden, Kur’an-ı
Kerim’de “Mallarınızı aranızda haksız yollarla
yemeyin” olarak buyurulan ayet
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Al-i İmran Suresi, 14. ayetA)
İsra Suresi, 32. ayet B)
Nisa Suresi, 29. ayetC)
Bakara Suresi, 275. ayetD)

Karaborsacılığın Arapça karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

TecessüsA)
İhtikârB)
İnfakC)
RibaD)

“Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin.
İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haram
yollarla yemek için o mallardan vermeyin.”
(Bakara Suresi, 188. Ayet)

Yukarıdaki ayette, aşağıdakilerden
hangisinin İslâm dinince yasak olduğu
belirtilmiştir?

19.

KaraborsacılıkA)
FaizB)
Hileli satışC)
RüşvetD)

Müslüman toplumlarda infak ve yardımlaşma
kültürünü en iyi temsil eden kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

VakıflarA)
DerneklerB)
MedreselerC)
İmarethanelerD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 A
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti(?) getirilemez?

1.

Neden burada bekletiyorlar ki bizi()A)
Bütün bu olanları anneme nasıl
anlatacağım()

B)

Eve giderken hangi otobüse bineceğiz()C)
Çocuk heyecandan, sınava hangi sınıfta
gireceğini unutmuş()

D)

Düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belli
günlerinde; bereket, bolluk, sağlık ve yeni yılı
karşılamak amacıyla oynanan törensel
içerikli oyunlara ne ad verilir?

2.

Orta OyunuA)
Köy Seyirlik OyunuB)
Karagöz OyunuC)
KuklaD)

Aşağıdakilerden hangisi yapıca olumlu
olduğu halde anlamca olumsuz bir cümledir?

3.

Hafta sonu hiçbir iş yapmadan evde kafa
dinlemek istiyorum.

A)

Hem çalışıyor hem de bütün ev işlerini
yetişirebiliyor.

B)

Ne işe geliyor ne de gelmeyeceğini haber
veriyor.

C)

Bunca çalışmaya bu başarı çok
görülmemeli.

D)

Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Bu dönemde oluşturulan eserlerde
Geleneksel Türk Tiyatrosun özellikleri
oldukça fazladır.

A)

Meddah hikâyeleri genellikle dini konular,
efsaneler, destanlar ve halk hikâyelerinden
oluşur.

B)

İlk tiyatro ürünleri konu bakımından
Tanzimat'ın prensiplerine uygunluk
göstermiştir.

C)

Genellikle fert, aile ve toplum hayatını
düzenlemeyi amaçlamıştır.

D)

"Değil yumurta kırmak, mantı bile
yapamıyor." cümlesindeki anlatım
bozukluğunu nedeni aşağıdakilerden
hangisisdir?

5.

Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılmasıA)
Mantık ve sıralama yanlışlığıB)
Sözcüğün yanlış anlamada kullanılmasıC)
Anlam belirsizliğiD)

Muallim Naci'nin "Medrese Hatıraları" adlı
eseri aşağıdaki anı türlerinden hangisine
örnektir? 

6.

Kişi MerkezliA)
Düz AnıB)
Siyasi,Tarihi ve Toplumsal Tarafı Ağır Basan
Anılar 

C)

Kültür, Sanat, Edebiyat ve Bireysel Tarafı
Ağır Basan Anılar

D)

Anı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

7.

Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları
anlatır.

A)

Yaşandığı dönemi yansıtan belge niteliği
taşır.

B)

İlk çağlarda bile anı örneklerine
rastlanmaktadır.

C)

İnsanın tanınma, unutulmamaya karşı, ders
alma-verme gibi gereksinimlerinden
doğmuştur.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam
belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım
bozukluğu vardır?

8.

Olaylara verilen tepkiler kişiden kişiye göre
değişir.

A)

Çok üzgün olmasına karşılık, dinç
görünmeye çalışıyordu.

B)

Bayan yazara son kitabıyla ilgili ağır
eleştirilerde bulundu.

C)

Beni kesinlikle anladığını sanmıyorum.D)

“Sararan yapraklar yavaş yavaş
dökülüyorlar.” cümlesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Nesne eksikliğiA)
Tamlama yanlışlığıB)
Tümleç eksikliğiC)
Özne-yüklem uyuşmazlığıD)

Bir reklamda belirli bir markanın diş
macununun kullanılmadığı ya da diğer
markaların macununu kullanıldığı için diş
etlerinin kanadığından bahsederek tüketiciyi
o ürüne yönlendirmek için kullanılan ikna
tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

10.

İdeal değerlerA)
Duygulara hitap etmekB)
Olumlu çağrışım oluşturmaC)
Sınırlı seçeneklerden birine zorlamaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin ya da
kuruluşların reklama ihtiyaç duymalarının
nedenlerinden biri değildir?

11.

Reklam firmalarının devamlığını sürdürmekA)
Kendi ürün ve hizmetlerini tanıtmakB)
Hedef pazarı ve kitleyi bilgilendirmekC)
Artan rekabetle başedebilmekD)

Aşağıdakilerden hangisi ters piramit tekniği
ile yazılmış haber yazılarının giriş bölümünde
cevabı verilen sorulardan biri değildir?

12.

Ne zaman?A)
Ne?B)
Nasıl?C)
Nerede?D)

Aşağıdakilerden hangisi haber hazırlanırken
hedef kitlenin ilgisini çekecek noktaları ön
plana çıkarmasının nedenlerinden biri
değildir?

13.

Haberin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamakA)
Haberin ilgi çekiciliğini artırmakB)
Haberin okunurluğunu artırmakC)
Okuyucunun duruş ve bakış açısının
anlamak

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç
eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu
vardır?

14.

Bu çanta belki çok kaliteli ama ben
beğenmedim.

A)

Çocuğun sınıfa girmesiyle çıkması bir oldu.B)
Önüne gelen belgedeki fotoğrafa baktı ve
imzaladı.

C)

Bu yemek çok tuzlu, ben yiyemem.D)

Aşağıdakilerden hangisi reklam türlerinden
biri değildir?

15.

Dergi reklamıA)
İnternet reklamıB)
Kitap reklamıC)
Radyo reklamıD)

Alana yönelik reklamların en etkili olduğu
medya iletişim türü aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Dergi reklamıA)
TV reklamıB)
İnternet reklamıC)
Radyo reklamıD)

Açıklayıcı anlatım biçimi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

17.

Okuyucuyu veya dinleyiciyi savunduğu
görüşe inandırma çabasındadır.

A)

En az tercih edilen anlatım biçimidir.B)
Savunulan düşüncenin doğruluğunu
kanıtlamaya çalışır.

C)

Amaç, bilgi vermek ve herhangi bir
düşünceyi aydınlatmaktır.

D)

Resim, müzik, dil, hikâye benzeri sanat ve
edebiyat ürünleri, teknikleri, yazarları,
akımları, kuramları üzerinde yazarın kişisel
görüş ve düşüncelerini dile getirdiği deneme
türü aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Karışık Konulu DenemelerA)
Konusunu Sanat ve Edebiyattan Alan
Denemeler

B)

Psikoloji-Felsefe Konulu DenemelerC)
Sosyal, Siyasi, Dinî Konulu DenemelerD)

Aşağıdaki deneme yazarları ve eserleriyle
ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

19.

Ahmet Haşim-Bize GöreA)
Refik Halit Karay-Bir Avuç SaçmaB)
Nurullah Ataç-Yokuşa DoğruC)
Suut Kemal Yetkin-Düş’ün PayıD)

Deneme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır? 

20.

Belirlenmiş bir tekniği vardır.A)
Anekdotlara, örneklemelere, hicivlere yer
verilir.

B)

Kısa bir nesir türüdür.C)
Bir konu hakkında belli bir bakış açısıyla
insanları ikna etmeye çalışır.

D)
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FRANSIZCA 1 A
Paul mesure 1m50. Pierre mesure 1m90. Paul
est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

courtA)
maigreB)
grosC)
longD)

Si j’étais jeune, je ------- en Amérique.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

partirA)
partiraisB)
parsC)
partaisD)

Quand ------- couchez-vous?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

luiA)
teB)
seC)
vousD)

I. La boite est verte.
II. Elle est large.
III. Le gant est noir.
IV. Elle mesure 15 cm.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

4.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Le ------- est doux et chaud.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

nylonA)
veloursB)
betonC)
ferD)

-  ------- quoi est le bracelet? 
-  Il est en or. 

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

EnA)
PourB)
DuC)
AD)

«J’ai quelques soucis.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Hiçbir endişem yok.A)
Herkes endişeli.B)
Bazı endişelerim var.C)
Endişelerim de var.D)

Il a des ------- bleus. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

oreilleA)
boucheB)
nezC)
yeuxD)
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A
-  Quelle est la forme de son nez? 
-  -------.

Choisissez la réponse qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

Elle est pointueA)
Il est droitB)
Elle est largeC)
Il est bleuD)

- Tous les élèves respectent- ------- leur
professeur?

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

le A)
elleB)
ilsC)
il D)

-  Vous voulez quelque chose? 
-  Non, nous ne voulons -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

personneA)
aucuneB)
aucunC)
rienD)

-  Tu vois la petite fille?
-  Oui, je ------- vois. 

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

l’A)
laB)
leC)
meD)

Hier, nous ------- le travail.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

sommes finisA)
avons finiB)
avez finiC)
sommes finiesD)

Mon collier ------- or.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

est l’A)
a enB)
est enC)
a l’D)

J’ai une -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

boucheA)
visageB)
brasC)
piedD)

- Il me regarde?
- Non, il ne ------- regarde pas.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

seA)
meB)
leC)
teD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0106-A

34 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
«Yarın, müzeyi ziyaret edeceğim.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Hier, je verrai le musée.A)
Demain, je le visite.B)
Hier, j’ai visité le musée.C)
Demain, je visiterai le musée.D)

Il pleure ------- la journée.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

toutesA)
tousB)
touteC)
toutD)

J’ai vu ------- même film.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

leA)
laB)
l’C)
lesD)

«Geçen Pazar günü yüzme havuzuna gitmedik.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Nous ne sommes pas allés à la piscine
dimanche dernier.

A)

Nous avons nagé dimanche dernier. B)
Nous sommes allés à la piscine dimanche
dernier.

C)

Nous n’avons pas nagé dimanche dernier. D)
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FRANSIZCA 2 A
La maison que tu as ------- est la maison ------- je
suis né.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

vue / oùA)
vu / dontB)
vu / quiC)
vue / queD)

La poste est ------- le cinéma et le supermarché.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

loin A)
entreB)
à côtéC)
en faceD)

-  Tu préfères partir ------- rester.
-  Je préfère partir.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

3.

àA)
ouB)
enC)
etD)

J'ai cherché mon parapluie partout ------- je ne l'ai
pas trouvé.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

carA)
orB)
maisC)
doncD)

------- 29 Octobre est la fête de la République en
Turquie.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

QuandA)
EnB)
AuC)
LeD)

İzmir est ------- de la Turquie.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

à l’ouestA)
à l’estB)
au nordC)
au sudD)

Il pleut ------- nous restons à la maison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

carA)
doncB)
ouC)
maisD)

Le salon est ------- la maison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

dansA)
à côtéB)
deC)
chezD)
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A
------- tu es fatigué, tu -------.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

Mais / dorsA)
Car / dorsB)
Donc / a dormiC)
Puisque / dormirasD)

«Senden daha fazla elma yiyorum.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Je mange autant de pommes que toi.A)
Je mange moins de pommes que toi.B)
Je mange des pommes comme toi.C)
Je mange plus de pommes que toi.D)

I. Pierre travaille plus que Paul.
II. Il mange plus de pommes.
III. Paul travaille moins que Pierre.
IV. Donc, Pierre gagne plus que Paul.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

11.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«Interdit de tourner à gauche.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Sola dönmek yasaktır.A)
Solda yürümek yasaktır.B)
Sağa dönmek yasaktır.C)
Sağda yürümek yasaktır.D)

Je fais toujours ------- tu veux.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

c’estA)
ce quiB)
ce queC)
ceD)

-  Dans combien de temps tu partiras?
-  ------- deux jours.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

Il y aA)
DepuisB)
EnC)
DansD)

-  D'où venez-vous?
-  -------.

Choisissez la réponse qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

De BelgiqueA)
J'ai trente ansB)
De temps en tempsC)
Je suis médecinD)

Jeudi dernier, il -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

neigerA)
neigeB)
neigeaitC)
neigeraD)
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A
-  Vous avez une voiture?
-  Oui, ------- une.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

17.

vous en avezA)
vous y avezB)
nous en avonsC)
nous y avonsD)

Mes parents ------- Canada.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

va enA)
vont auB)
va àC)
vont enD)

Je me promenais, je visitais les musées et tout à
coup je -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

tomberA)
tomberaiB)
suis tombéC)
tombaisD)

Marie parle -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

douxA)
douceB)
douceurC)
doucementD)
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FRANSIZCA 4 A
Elle est ------- habillée.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

prudenteA)
étrangementB)
violenteC)
attentiveD)

«Quel beau pays!» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir? 

2.

Hangi güzel ülke?A)
Ne güzel şehir!B)
Ne şehir!C)
Ne güzel ülke!D)

-------  -vous du feu? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

EtiezA)
AvonsB)
EtesC)
AuriezD)

Elles ont deux livres. C’est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

les siennesA)
le leurB)
les leursC)
les leurD)

Alain : Marie est allée au restaurant.
Irène : Qu’est-ce que tu dis?
Alain : Je dis que -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

Marie est allée au restaurantA)
Marie ira au restaurantB)
Marie va au restaurantC)
Marie sera allée au restaurantD)

Mireille : -------?
Jacques : Oui, c'est la mienne.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki konuşmada cevabı gerektiren
soru aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Est-ce que cette clé est à toiA)
Est-ce que ce manteau est à luiB)
Est-ce que ce poste de télévision est à vousC)
Est-ce que ces chats sont à ton filsD)

C’est la plus belle femme ------- monde.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

duA)
parB)
deC)
pourD)

Quand la porte s’est ouverte, il -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

était tomberaA)
tombaitB)
est tombéC)
tombeD)
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A
Il est intelligent ------- il ne travaille pas.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

maisA)
malgréB)
contrairement àC)
pourD)

Pierre : Qu’annonceras-tu?
Paul : J’annoncerai aux invités que -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

je me fiançaisA)
je me suis fiancéB)
je m’étais fiancéC)
je fiançaisD)

Mehmet : J'ai trouvé un dictionnaire de français.
Ayla : C'est sans doute ------- de ma soeur.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

celleA)
celuiB)
ceuxC)
cellesD)

Elle roule rapidement.

Choisissez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

lentementA)
tranquillementB)
attentivementC)
honnêtementD)

Ce bébé est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

doucementA)
heureuxB)
heureuseC)
heureusementD)

«Bana yalan söyleseydin, üzülecektim.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Si tu m’avais menti, je serais triste.A)
Si tu me mentais, je serai triste.B)
Si tu me mentais, je serais triste.C)
Si tu m’avais menti, je serai triste.D)

Fais un -------! Tu veux le rouge ou le noir.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

fortuneA)
demandeB)
choixC)
volontéD)

Il vient de -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

neigeaitA)
neigeB)
neigéC)
neigerD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0106-A

40 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Quand il fera chaud, nous ------- des vacances.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

faisionsA)
faireB)
faisonsC)
feronsD)

«Je voudrais bien une tasse de thé.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Bir fincan çay verin.A)
Çayı iyi isterim. B)
Bir fincan çay isterim.C)
İyi bir çay isterim.D)

Laure a eu 10/20 à l’examen; Pierre a eu 15/20.
Donc, -------. 

Choisissez l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

Laure a eu une aussi bonne note que PierreA)
Laure a eu une meilleure note que PierreB)
Pierre a eu une aussi bonne note que LaureC)
Pierre a eu une meilleure note que LaureD)

La ------- est le plus long des animaux.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

singeA)
girafeB)
chienC)
lionneD)
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İNGİLİZCE 4 A
I wasn’t at the cinema yesterday. I was -------
home. 

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

atA)
onB)
underC)
betweenD)

We ------- married since July.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

have beA)
wereB)
had beenC)
have beenD)

The students have ------- finished their studies.
They’re playing outside.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

beforeA)
everB)
alreadyC)
yetD)

The film starts ------- 8.00 pm.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

atA)
onB)
inC)
forD)

Robert : ------- you speak French?
Sandra: Yes, of course. I stayed in Paris two 

years.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

5.

ShouldA)
CanB)
Shouldn’tC)
Can’tD)

Blue whale is ------- mammal in the world.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

biggestA)
the biggerB)
the biggestC)
bigD)

Sena ------- her pink dress since her birthday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

haven’t wornA)
didn’t wearB)
hasn’t wornC)
wornD)

There’s a big toy shop called ‘Hamley’s’ -------
Regent Street.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

atA)
onB)
inC)
(--)D)
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A
Semra ------- eat lots of biscuits when she was a
baby.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

wouldA)
mustn’tB)
shouldC)
canD)

Leo made a delicious apple pie -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

tomorrowA)
next yearB)
at the momentC)
two days agoD)

Who ------- the window in the corridor?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

breakingA)
brokeB)
breakC)
brokenD)

My dad is not a careful driver. He drives -------
and has lots of accidents. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

the most carefulA)
fasterB)
fastC)
carefullyD)

My mum is a very good cook. She cooks very
-------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

wellA)
worstB)
bestC)
badlyD)

The Nile is ------- river in the world. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

longestA)
the longerB)
longerC)
the longestD)

We ------- a picnic in the countryside yesterday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

haveA)
will haveB)
areC)
hadD)

Seda is ------- girl in the school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

the crazierA)
the craziestB)
craziestC)
crazyD)
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A
His birthday is ------- the 5thof February.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

inA)
onB)
atC)
toD)

He usually helps his dad ------- the evenings. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

atA)
onB)
underC)
inD)

Have you ------- been to a live rock concert
before?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

yetA)
everB)
beforeC)
justD)

Health is ------- than money.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

more importantA)
importantB)
most importantC)
the importantD)
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FRANSIZCA 6 A
Pensez ------- votre père; il est assez agé pour
travailler.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

toiA)
deB)
enC)
àD)

I. Elle travaille beaucoup.
II. Mais elle s’amuse aussi beaucoup.
III. Aie lu les livres.
IV. Elle aime la vie.  

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

2.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

«Il est devenu étudiant.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Üniversiteye gidiyor.A)
Öğrenci oldu. B)
Üniversite öğrencisi oldu.C)
Öğrenci olmak istiyor.D)

Demain, une lettre ------- par Paul.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

4.

a été écriteA)
écriraB)
a écritC)
sera écriteD)

-  Je te regarde.
-  Non, je ne veux.  -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

Ne me regarde pasA)
Ne te regardes pasB)
Ne me regardes pasC)
Ne te regarde pasD)

Le frère de ma mère est -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

mon oncleA)
mon gendreB)
ma tanteC)
mon cousinD)

------- bien s'il vous plaît!

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

PeuventA)
VisitantB)
DontC)
LisezD)

Cette fille est calme. C’est une fille -------. 

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

8.

bien élevéeA)
mal élevéeB)
petitC)
petiteD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0106-A

45 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
«Travaillons ensemble.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Birlikte çalışın.A)
Birlik için çalışalım.B)
Birlik için çalışın.C)
Birlikte çalışalım.D)

«Paul demandera la permission au professeur.»

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

La permission est demandée au professeur
par Paul.

A)

La permission était demandée au professeur
par Paul.

B)

La permission sera demandée au
professeur par Paul.

C)

La permission a été demandée au
professeur par Paul.

D)

Mon fils a 8 ans. Il va à -------. 

Choisissez l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

la facultéA)
l’école primaireB)
l’universitéC)
l’école maternelleD)

A ------- on achète des médicaments.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

l’étudeA)
la pharmacieB)
l’écoleC)
la facultéD)

Pierre : Tu comptes rentrer à quelle heure?
Monique : -------.
Pierre : Non, Dis-moi une heure précise.
Monique : Bon! A minuit alors.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

À 23 heuresA)
Je ferai mes devoirsB)
Cela dépendC)
Bien sûr. OuiD)

------- partis avant la 18 heures. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

AyezA)
SoyezB)
SoisC)
AieD)

Il est allé à l'étranger pour ------- une conférence.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

arrêterA)
suivreB)
abandonnerC)
gagnerD)
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A
La secrétaire : Vous êtes étudiant Monsieur?
Paul : Oui.
La secrétaire : -------
Paul : Les Lettres.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

En quelle classe?A)
Vous étudiez en quoi?B)
Qu’est-ce que vous étudiez?C)
Vous sortez de l’université.D)

Vous devez aller le voir et lui parler de la leçon.
------- et -------.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

Allons-en / parlons-yA)
Allez-y / parlez-enB)
Allons-y / parlons-enC)
Allez-en / parlez-yD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

à l’universitéA)
au collègeB)
à l’école primaireC)
à l’école maternelle D)

Ma cousine se marie ------- son meilleur ami.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

deA)
parB)
enC)
avecD)

«Doktor olursan hayatını iyi kazanırsın.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Si tu deviens médecin, tu gagneras bien ta
vie.

A)

Si tu fais des études de médecine, tu
gagnes.

B)

Si tu fais des études, tu deviens médecin.C)
Si tu es docteur, tu gagnes beaucoup dans
la vie.

D)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


