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TÜRKÇE 6 A
1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde 

"umudunu kaybetmeme” anlamı vardır?

A) Gün doğmadan neler doğar.
B) Var ne bilsin, yokun hâlinden.
C) Eğilen baş kesilmez.
D) Denize düşen yılana sarılır.

2. Aşağıdakilerden hangisi "Sel ile gelen yel ile 
gider." atasözü ile aynı anlama gelir?

A) Üzüm uzume baka baka kararır.
B) Haydan gelen huya gider.
C) Terzi kendi söküğünü dikemez.
D) öfkeyle kalkan, zararla oturur.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlısı vardır?

A) Onu yalnız sen anlarsın.
B) Bileğimde bir ağrı var.
C) Söyliye söylıye dilimde tüy bitti.
D) Çantamı bulamıyorum.

4. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "rastgele 
görmek” anlamını içerir?

A) Alın teri dökmek
B) Gözüne ilişmek
C) Ecel terleri dökmek
D) Eteğine yapışmak

5. "Küçük çocuk gülerken tuhaf sesler çıkarıyordu."

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün 
eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) garip
B) acemi
C) şaşılacak
D) acayip

6. Aşağıdaki sıfat tamlamalarının hangisinde 
niteleme sıfatı kullanılmıştır?

A) kırmızı elbise
B) beş çocuk
C) şu çanta
D) birkaç kişi

7. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün 
özelliklerinden biri değildir?

A) Her konuda yazılması
B) Konuların kişisel bir anlayışla işlenmesi
C) Kesin bir sonuca varılması
D) Yazarın konuyu kendi kendine konuşuyor 

gibi ele alması

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük temel anlamda kullanılmıştır?

A) Sözleri çok sıcaktı.
B) Yüzünden çok sevindiği belliydi.
C) İki goz odada on kışı barınıyordu.
D) Davranışlarından ağır biri olduğunu 

anlamıştık.

9 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yönelme 
durumu eki almıştır?

A) avizede
B) süpürgeyi
C) kitapçıya
D) bahçeden

10. Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim 
tamlamasıdır?

A) bahçe duvarı
B) arabanın lastiği
C) Ankara'nın armudu
D) çocuğun oyuncağı

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi özel 
isimdir?

A) At
B) Yıldız
C) Türk
D) Pamuk (bitki)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme 
isim tamlaması vardır?

A) Haziran sabahının ışığı pencereye 
vurmuştu.

B) Akşamki partinin sonlarına doğru tadı 
kaçmıştı.

C) Kitabın kapağını bile açmadı.
D) Arabanın kapısını açık unutmuş.

13. “güvercinler” sözcüğü ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cins isimdir.
B) Somut isimdir.
C) Çoğul isimdir.
D) Topluluk ismidir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük pekiştirme sıfatıdır?

A) Tertemiz bir evde oturuyorlardı.
B) Üzerinde mavimsi bir elbise vardı.
C) Dikçe bir yokuştan inmiştik.
D) İncecik parmaklarıyla keman çalıyordu.

2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi 

(esseslisl) yoktur?
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç 

yoktur?

A) dal
B) eski
C) yaz
D) gul

A) Senin de ödevin var mı?
B) Hatasını söylemelisin ki utansın.
C) Hava güneşli ama çok soğuk.
D) Pırıl pırıl parlayan gömleği dikkat çekiyordu.

16. “Sabah3. yağmur yağdı.” cümlesinde
boş bırakılan yeri aşağıdaki bağlaçlardan 
hangisi en uygun şekilde tamamlar?

A) ama
B) ve
C) kadar
D) dahi

1 7 . “Sesin konuşmayla ilgili üç özelliği vardır( ) 
Vurgu() duraklama ve tonlama( )" cümlesinde 
boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki 
noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla 
gelmelidir?

18. "ile" bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
edat olarak kullanılmıştır?

A) Ahmet ile Serap bize gelecekler.
B) Senin ile konuşmak istiyorum.
C) Gitmek ile kalmak arasında kararsız kaldım.
D) Ankara ile Sivrihisar arasında gidip 

geliyorum.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil gelecek 
zaman ikinci çoğul kişi ile çekimlenmiştir?

A) Bu gece sinemaya gideceğiz.
B) Yarın okula gideceksin.
C) Annem bize gelecek.
D) Ne zaman yola çıkacaksınız?

A) (;),(.).(.)
B) (;),(;).(!)
C) (:),(.),(•)
D) (:),(,),(.)

3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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MATEMATİK 6 A
1. 70 kişilik bir grupta 16 kişi yabancı dil 

bilmemektedir. Yabancı dil bilenlerin 28‘i
Fransızca, 41'i ise İtalyanca bilmektedir.

Buna göre yalnız Fransızca bilen kaç kişi
vardır?

A) 13
B) 15
C) 21
D) 26

2. Mert, sabah saat 06:00‘da hava sıcaklığını sıfırın 
altında 14°C olarak ölçmüştür. Saat 13:30’da 
tekrar ölçüm yaptığında hava sıcaklığını sıfırın 
altında 2 °C olarak tespit etmiştir.

Buna göre, sıcaklık kaç *C artmıştır?

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

3 . Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

A) |-72| >60 > -72

B) 72 > |-60| > 48

C) 1-48! >60 > 72

D) 48 > o o V -72

4. 6x[22 + (-14+6) -  9] işleminin sonucu kaçtır?

A) -42
B) 30
C) 66
D) 126

5. A = {a, d, e}, B = {a, b. c, d, e, f) ve C = <a, e} 
kümeleri veriliyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) A c B
B) B =>C
C) (A n B )D C
D) (A r* C) d  B

6. Boyutları 240 cm ve 180 cm olan dikdörtgen 
biçimindeki bir banyonun tabanına kare biçiminde 
fayans döşenecektir.

Fayansların en büyük boyutlu olması ve 
kırılmadan döşenmeleri için en az kaç fayans 
gereklidir?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

7. Uzun kenan, kısa kenarının 2 katından 7 eksik 
olan bir dikdörtgenin çevresi 82 cm'dir.

Buna göre, dikdörtgenin kısa kenarı kaç 
cm'dir?

A) 16
B) 18
C) 20
D) 21

8 6Enver'in parasının, Nesrin’in parasına oranı -

dir. İkisinin toplam parası 195 TL'dir.

Buna göre, Enver'in kaç TL'si vardır?

A) 85
B) 90
C) 105
D) 115

4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. 68 kg domatesten 17 kg salça elde edildiğine 

göre, 26 kg salça yapmak için kaç kg 
domates gereklidir?

A) 102
B) 104
C) 106
D) 108

13. K L
• •

Yukarıdaki şeklin sembolle gösterimi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) [KL
B) KL]
C) [KL]
D) KL

10. 60 kişilik bir sınıfta 27 erkek öğrenci 
olduğuna göre, bu sınıfın yüzde kaçı kız 
öğrencidir?

A) 40
B) 45
C) 50
D) 55

11. (2x103) + (7x101) + (4x100) ♦ (3x10-2) 
sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 274,003
B) 2074.03
C) 2074,30
D) 20074,3

Yukarıdaki şekilde C, D ve E doğrusaldır. 

s(ACD) = 32° ve s(BCE) = 54° olduğuna göre, 
s(ACB) kaç derecedir?

A) 94

B ) 102

c ) 108
D) 112

14. Komşu bütünler açıdan birinin ölçüsü diğerinin 4 
katından 5 fazladır.

Buna göre, büyük olan açı kaç derecedir?

A) 115
B) 125
C) 130
D) 145

15. 4 çeşit çorba, 7 çeşit et yemeği bulunan bir 
menüden kaç farklı seçim yapılabilir?

A) 18
B) 21
C) 24
D) 28

fzleyen sayfaya geçiniz.
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16. 1 den 22 ye kadar sayılar aynı özelliklere sahip 

kağıtlara yazılarak boş bir torbaya konuluyor.

Torbadan rasgele bir kağıt çekildiğinde, 
çekilen kağıtta asal sayı gelme olasılığı 
nedir?

A) 6̂
11

B) 5_
11

C )  £

11

D) ^
11

18. öğrenci Sayısı

1 2 3 4 5 Notlar

Yukarıdaki sütun grafikte, bir sınıfta fen dersinde 
alınan notların dağılımı verilmektedir.

3, 4 ve 5 alanlar başarılı olduğuna göre, 
sınıfın yüzde kaçı başarılıdır?

A) 45
B) 50
C) 55
D) 60

19. 12 dönüm arazinin 5 dekarlık bölümüne pancar,
3 dekarlık bölümüne buğday ve geri kalan alana 
da mısır ekilecektir.

Mısır ekilecek alan kaç metrekaredir?

A) 3200
B) 3600
C) 4000
D) 4800

17. İlker’in İngilizce dersinden aldığı notlar,
38, 46, 32. 58. 70 ve 62 dir.

Buna göre. İlker’in notlarının aritmetik 
ortalaması kaçtır?

A) 50
B) 51
C) 52
D) 53

20. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili aşağıdaki 
eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) 45 dL = 4,5 dal
B) 350 mL= 0.35 L
C) 5,1 hl = 5100 dL
D) 0,255 L = 25,5 cL

6 İzleyen sayfaya geçiniz.
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ALMANCA 6 A
1. will / Amerika /  studıeren / in /  Hans

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

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

A) Sludieren Hans wiil in Amerika
B) Wıll in Hans Amerika studieren.
C) İn Amerika Hans studieren vvill.
D) Hans wıll ın Amerika studieren.

2. Guten Tag Frau Kruger'Wie geht es
............. ?

VVelches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Ihnen
B) Dıch
C) Ihre
D) Mich

3 Sıe Dilek"?

VVelches Wort passt nicht in die obige 
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlamaz?

A) Kennen
B) Sınd
C) Heisst
D) Bist

4................... ıhr in Eskişehir*?

VVelches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Arbeıtest
B) Lebst
C) VVohnt
D) Kommte

5. Meryem lebt ın Konya und is t ...........von Beruf.

VVelches Wort passt nicht in die obige 
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlamaz*?

A) Sekrâterin
B) Lehrer
C) Arztin
D) Hausfrau

6. leh arbeıte seıt 10 Jahren beı Siemens, ıch bin 
 und lebe allem.

VVelches Wort passt nicht in die obige 
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

A) verheıratet
B) geschieden
C) verwitwet
D) ledig

7. Das ...........  die neuen Bücher. Die neuen
Bücher gehören..............

VVelche VVörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde 
tamamlar?

A) sınd / mır
B) eine /  deine
C) ein /  kein
D) ıst / dır

8. Nein, ich bin geschieden.

VVelche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Warum leben Sie hıer?
B) Haben Sıe Kinder?
C) Sind Sie verwitwet?
D) Seit wann sind Sie geschieden*?

7 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. Ja, das İst eine Tasche.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İst das deine Tasche?
B) İst das eine T asche?
C) Habt ihr eme T asche?
D) İst das ein Buch?

10. leh lese gem. Das ıst m eın ..............

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) VVohnung
B) Alter
C) Jahre
D) Hobby

11. Zeynep geht u m ........Uhr ın dıe Schule. (08.00)

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) sıeben
B) acht
C) viertel nach acht
D) halb acht

12. Was ilit du morgens?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Morgens esse ıch Brot mit Marmelade.
B) Heute möchte ich zu Mittag einen Salat 

essen.
C) Den können Sie nicht essen.
D) Das kostet nicht viel.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tam onda gel.
B) Ona on kala gel.
C) Tam on oldu.
D) Ona on var.

13. Es ist zehn vor zehn.

14. Das ist ........... Mineralwasser, das ist ............
Limonade.

Welche VVörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri 
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?

A) keine / einem
B) keins /  eins
C) kem / eine
D) kemen / emen

15. Trınkst du Weın?

VVelche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nem, sıe trınken kemen Weın.
B) Ja, ihr trinkt immer Tee.
C) Nem, er trinkt kemen Tee.
D) Ja, ıch trınke gern Wein.

16. Pazar günü ne yapabilirsin'?

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Wie kannst du am Sonntag kommen?
B) Wann kannst du am Sonntag kommen?
C) Was kannst du am Sonntag maehen?
D) Wo bist du am Sonntag gewesen?

8 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. A: ..........................................

B: Nein, Sonntags müssen wir nicht arbeiten.
A: Das İst ja tolll

VVelcher Satz ergânzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Sollt ihr heute früh zur Arbeit?
B) Wo spiell das Kind abends nach 18 Uhr?
C) Müfit ıhr am Sonntag arbeiten?
D) Geht ıhr ın dıe Schule?

20. A: Müssen die Kinder abends ab 21 Uhr 
schlafen?

B: ...........................................
A: Also dann los ıns Bett dıe Kinder!

VVelcher Satz erganzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Nein, die Kinder brauchen nicht früh zu 
schlafen!

B) Ja, die Kinder müssen ab 21 Uhr schlafen!
C) Nein, ich gehe um 23 Uhr ins Betti
O) Ja, die Kinder müssen ab 7 Jahren ın dıe 

Schule!

18. Mein Sohn..........um 9:00 Uhr in die Schule
gehen.

VVelches VVort passt nicht in die obige 
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

A) wirst
B) soll
C) mufi
D) will

19. W ir ............ heute emen Hamburger essen.

VVelches VVort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) kannst
B) können
C) könntet
D) kann

9 İzleyen sayfaya geçiniz.



2017 AÖO AOL II. O ÖNEM 0500 A

İNGİLİZCE 6 A
1. A:......................................?

B:lt's nine o'clock.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdaki lerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) How much is it
B) What time is it
C) What‘s she lıke
D) Whose ıs ıt

2. A: What co lour................................her car?
B: İt ıs black.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) does
B) are
C) is
D) am

3. Nalan alvvays ................................ to vvork by
bus

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukandaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) ıs goıng to go
B) goes
C) is goıng
D) go

4. A: What.........................................now?
B: l’m reading a book now.

Which of the follovving completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) are you doıng
B) are you
C) do you
D) you goıng to

5. My girlfriend is a teacher..............................name
is Gönül.

Which of the follovving completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) Her
B) His
C) He
D) She

6. A: .........................................  sisters has Gülce
got?
B: She has got three sisters.

Which of the follovving completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) Who
B) How many
C) Why
D) What

7. A:Do you lik e ................................... picture?
B: Yes, I do.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) paint
B) paınts
C) painted
D) painting

8. There ............................a bag under the table.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) any
B) are
C) is
D) some

10 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. Filiz vvants ...........................Englısh.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) leamıng
B) learn
C) to leam
D) leams

10. Are you ınterested................................... musıc?

Which of the follovving completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) ın
B) al
C) to
D) for

11. Three........................three equals nine.

Which of the follovving completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) mınus
B) divided
C) multiplied by
D) plus

12. A:............................is Ayşelike?
B: She is nice and intelligent.

Which of the follovving completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) Why
B) Who
C) When
D) What

13. A:............................. books are these?
BThey're özkan's.

Which of the follovving completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) Where
B) Why
C) When
D) Whose

14. A Have you got a drıving lıcense?
B:...........................................

Which of the follovving completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) Yes, he has got a driving license
B) She has got a drıving license
C) You haven’t got a driving license
D) Yes, I have got a driving license

15. A: How .........................  do you clean your
house?
B: Once a week.

Which of the follovving completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) often
B) always
C) never
D) usually

16. A :ls th is ................................?
B:Yes, it is.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) knıves
B) an knıfe
C) a knife
D) knifes

11 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. Thereisnl sugar ın the cupboard. 20. These are from Egypt.

Which of the following completes the 
sentence above?

Which of the follovving completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) an
B) any
C) some
D) a

A) person
B) chıldren
C) man
D) woman

18. Kıvanç a new camera next month.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) buy
B) buyıng
C) are going to buy
D) is going to buy

19. A ............................are the stravvberrıes?
B.They’re ın the basket.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) Where
B) Who
C) What
D) When

12 İzleyen sayfaya geçiniz.
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FRANSIZCA 6 A
1. Sylvie prepare..........sac pour aller a New York.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) son
B) tes
C) sa
D) ta

2. On visite les pyramides.... . Egypte

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) en
B) â
C) chez
D) au

3. - ............. ?
- Je suıs ıtalıenne.

Trouvez la question qui correspond a la 
reponse donnee.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı 
gerektiren soruyu bulunuz.

A) Vous etes de quelle natıonalıte
B) Quelle est votre professıon
C) Tuasque lâge
D) Quel est votre prenom

4 . Le chat e s t............

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) grise
B) grıs
C) bleue
D) blanche

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) la
B) au
C) de la
D) des

5. II v ien t.......... maison.

6. Vous regardez.......... photos?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) ces
B) cette
C) cet
D) ce

7. «Je suis en retard.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geç kaldım.
B) Çok acıktım
C) Dun geldim.
D) Çok yoruldum.

8. «Quels fılms preferez-vous?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Filmi beğendiniz mi?
B) Hangi filmleri tercih edersiniz?
C) Filmi nasıl buldunuz^
D) Hangi filmleri izlediniz?

13 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. - .............?

• Je lis un roman policier.

Trouvez la question qui correspond â la 
reponse donnee.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk 
düşen soruyu bulunuz.

A) Tuasl'heure
B) A quelle heure tu prends le train
C) Quand est-ce que tu vıens
D) Qu'est-ce que tu faıs

10. -T u  connaıs Mme Smith?
- Oui, je(j’) ............. connais.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere 
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

A) les
B) y
C) le
D) la

11, Dans les lıbrairies, on vend ................

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) des gâteaux
B) du lait
C) des Irvres
D) du sucre

12. I. II s'appelle Gerard Depardıeu.
II. II est acteur.
III. II fart beau.
IV. II est celebre.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü 
bozan cümleyi bulunuz.

A) I
B) II
C) III
D) IV

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

13. Je s u is ..............mon pere et ma mere.

A) en
B) entre
C) dans
D) au

14. «Bu nedir?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Quı est-ce?
B) Qu'est-ce que tu aime?
C) Qu’est-ce que c'est?
D) Qu’est-ce que tu fais?

15.  printemps, il fait beau.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) Hier
B) Au
C) Dans
D) En

16. - ........ ?
-Ila tre iz e  ans.

Trouvez la question qui correspond â la 
reponse donnee.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı 
gerektiren soruyu bulunuz.

A) Comment va-t-il
B) II a quel âge
C) II aime chanter
D) Qu'est-ce qu'ıl fait

14 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. - .............?

• La semaine prochaine.

Trouvez la question qui correspond â la 
reponse donnee.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı 
gerektiren soruyu bulunuz.

A) Tuasl'heure
B) Qu'est-ce que tu as faıt hıer
C) Tuesd'oû
D) Tuvıensquand

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) chaque
B) quels
C) toute
D) tous

20. Mes parents travaıllent.......... lesjours.

18. EHes vont ............ theâtre chaque semaine.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) dans
B) â la
C) en
D) au

19. beaucoup / elle /  travailler /  aime 
I II III IV

Mettez les mots dans le bon ordre pour faire 
une phrase.

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak 
şekilde sıraya koyunuz.

A) II, I, IV, III
B) II, III, IV. I
C) II, IV, I, III
D) III, II, I, IV

15 İzleyen sayfaya geçiniz.
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1. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin sahip 
olduğu özelliklerden biri değildir?

A) Yeme, içme ve uyuma gibi şeylere ihtiyaç 
duymamaları

B) Yerde, gökte ve her tarafta bulunmaları
C) İnsanlar tarafından görülebılmelerı
D) Nurdan yaratılmış olmaları

2. Vahiy meleği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebrail
B) Azrail
C) Mıkaıl
D) İsrafil

3. Hz. Peygamberimiz, hangi ayı "Allah’ın ayı” 
olarak nitelendirip, Ramazandan sonraki en 
faziletli orucun bu ayda tutulan oruç 
olduğunu ifade etmiştir?

A) Recep
B) Şaban
C) Muharrem
D) Oruç

4. Ba’s kelimesinin anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İnsanların şeytandan korunması
B) İnsanların öldükten sonra tekrar dirilmesi
C) Kıyametin kopması
D) İnsanların meleklere inanması

5. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan 
durumlardan biri değildir?

A) Bayılmak
B) Sigara içmek
C) İlaç yutmak
D) Kan vermek

6. Tan yerinin ağarmasıyla oruç yasaklarının 
başladığı vakte ne ad verilir?

A) Mukabele
B) Sahur
C) İmsak
D) İftar

7 . "Bir kimse hasta olur yahut yolculukta 
bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka 
günlerde oruç tutsun " (Bakara Suresi, 185. 
ayet) ayetinde belirtilen oruç aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaza orucu
B) Muharrem orucu
C) Adak orucu
D) Ramazan orucu

8. Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, redap gibi 
çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana 
açıp, dönerek yaptıkları ayine ne ad verilir?

A) Tören
B) Sema
C) Toplantı
D) Cem

9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin 
(s.a.v) ahlakî özelliklerinden biri değildir?

A) Merhametli olması
B) Sorumlu ve adaletli davranması
C) Durust ve güvenilir olması
D) özeleştiriden hoşlanmaması

10. "insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve 
onlar üzerinde düşünmeleri için sana bu 
Kur'an'ı indirdik." (Nahl Suresi, 44. ayet) 
ayetinde belirtilen, Hz. Peygamberin ayetleri 
insanlara açıklama görevine ne ad verilir?

A) Tebliğ
B) Rahmet
C) Vahiy
D) Sünnet

16 İzleyen sayfaya geçiniz.
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11. Cemin yapılacağını insanlara duyurmakla 

görevli kişiye ne ad verilir?

A) iznikçi
B) Peyıkçi
C) Çerağcı
D) Bekçi

12. Aşağıdakilerden hangisi Alevilikteki on iki 
hizmetten biri değildir?

A) Rehber
B) Süpürgeci
C) Kapıcı
D) Arabacı

13. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
(s.a.v) peygamberlik yönü ile ilgili değildir?

A) Ayetlerin nasıl anlaşılacağını insanlara 
öğretmesi

B) Allah’tan başkasına kulluk etmeye karşı 
çıkması

C) Ailesi ve dostlarının sorunlarıyla ilgilenmesi
D) Kukandaki öğütleri uygulamada insanlara 

onculuk etmesi

14. Alevilik-Bektaşilikte dua kavramı 
aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

A) Cem
B) Gülbenk
C) Görgü cemi
D) Semah

1 5 . Tarihimizde Itri, Dede Efendi, Sadullah Ağa, 
Tanburı Cemil Bey ve Hacı Arif Bey gibi 
sanatkârlar aşağıdaki alanlardan hangisinde 
eserler vermişlerdir?

A) Musiki
B) Mimarı
C) Edebiyat
D) Minyatür

16. Aşağıdakilerden hangisi örf ve 
adetlerimizdeki dini motiflerden biri 
değildir?

A) Kandil gecelerini kutlamak
B) İftar daveti vermek
C) Hasta ziyareti
D) Türbelere adak adamak

17. Allah rızasını kazanmak amacıyla, ihtiyaç 
sahiplerine ödünç para, mal gibi şeyler 
verilmesine ne denir?

A) Fıkıh
B) Karz-ı hasen
C) Tevazu
D) Infak

18. Bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları 
maddi ve manevi değerler bütününe ne ad 
verilir?

A) Kültür
B) Musiki
C) Din
D) Gelenek

19. "İnsanları küçümseyip yüz çevirme1. 
Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Allah, 
kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez." 
(Lokman Suresi, 18. ayet) ayeti aşağıdaki 
davranışlardan hangisinin önemini vurgular?

A) Nezaketli olmak
B) Hoşgorülu olmak
C) İyimser olmak
D) Tevazu sahibi olmak

20. İnsanların hatalarını affetmek, özür 
dileklerine olumlu karşılık vermek ve 
kusurlarının telafisine imkân tanımak 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağışlama
B) Infak
C) Hoşgörü
D) Adalet

17 İzleyen sayfaya geçiniz.
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1. A, C, A, C, G. T baz sıralamasına sahip bir 
DNA tek zincirinin karşısına aşağıdakilerden 
hangisi gelir?
(AAdenin OSitozin G:Guanin T: Timin)

A) T. G, A  A  C, T
B) A, C, T, G, C, T
C) G, T, G, T, A  C
D) T, G, T, G, C, A

2. Aşağıdakilerden hangisi modifikasyona
örnektir?

A) insanın güneşte bronzlaşması
B) Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk 

değiştirmesi
C) Kanser hastalığı
D) Van kedisinin gözlerinin farklı renklerde

olması

3. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bölünme sonucu kromozom sayısı korunur.
B) Bölünme sonunda dört hücre oluşur.
C) Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür.
D) Kromozomlarda parça değişimi olmaz.

4. Kütlesi 10 g olan bir cismin hacmi 4 crn^tür.
Buna göre bu cismin yoğunluğu kaç
g/cm3 tur?

A) 2,5
B) 2
C) 1,2
D) 0.4

Şekildeki gibi sıvı içerisinde dengede olan K, 
L ve M cisimlerinin yoğunlukları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) °u > °L > G*

B) oK >aw>aL

C) = dt > dK

D) dK = du = d,

6. X: 2, 8. 6 
Y: 2. 3, 8. 2 
Z:2. 1

Elektron dizilimleri verilen X, Y ve Z 
elementlerinin sınıfları sırasıyla
aşağıdakiler in hangisinde birlikte ve doğru 
verilmiştir?

A) Metal -  Metal -  Ametal
B) M eta l-A m eta l-A m eta l
C) A m eta l-A m eta l-M e ta l
D) Ametal -  Metal -  Metal

7. X : 2, 2 
Y : 2, 8. 2 
Z : 2, 8. 8, 2

Elektron dizilimleri yukarıda verilen X, Y, Z 
elementlerinin periyodik tablodaki konumu 
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A)
X

Y z

B)
X

Y

Z

C)
X Y

z

D)

Y

z

8. Ametaller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Mat görünümdedirler.
B) Tel ve levha haline getirilemezler.
C) İyot, kükürt brom, klor doğada bulunan bazı 

ametallerdir.
D) Elektriği ve ısıyı iyi iletirler.

18 (zleyen sayfaya geçiniz.
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9. Farklı müzik aletlerinden çıkan aynı sesi ayırt 

etmemize yarayan özelliğe ne ad verilir?

A) Sesin genliği
B) Sesin gürlüğü
C) Sesin tınısı
D) Sesin rengi

10. İnce sesi kalın sesten ayıran özelliğe ne ad 
verilir?

A) Sesin gürlüğü
B) Sesin yüksekliği
C) Sesin genliği
D) Sesin hızı

11. Ses şiddetinin diğer adı aşağıdakileden 
hangisidir?

A) Gürlük
B) Tizlik
C) Peslik
D) Alçaklık

12. Maddenin ısı kaybederek sıvı halden katı hâle 
geçmesine ne ad verilir?

A) Yoğuşma
B) Donma
C) Süblimleşme
D) Kırağılaşma

13. Isı ve sıcaklıkla ilgili aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sıcaklık bir enerji türüdür
B) Isı alan maddenin sıcaklığı artar
C) Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları 

sabit kalır.
D) Saf bir maddenin erime sıcaklığı ile donma 

sıcaklığı birbirine eşittir

Glikoz + Oksijen------ >..........+ Su + Enerji (ATP)

Yukarıdaki oksijenli solunum denkleminde 
noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi
gelir?

A) Karbondioksit
B) Hidrojen
C) Azot
D) Nitrojen

15. Oksijensiz solunumun diğer adı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fermentasyon
B) Hücre solunumu
C) Fotosentez
D) Karbondioksit

16. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji 
kaynaklarından biridir?

A) Jeotermal enerji
B) Doğal gaz
C) Biyokütle enerjisi
D) Rüzgar enerjisi

17. Aşağıdaki maddelerden hangisi manyetiktir?

A) Cam
B) Nikel
C) Kâğıt
D) Tahta

18. Şehir gerilimini düşürmek veya yükseltmek 
için kullanılan araçlara ne ad verilir?

A) Jeneratör
B) Transformatör
C) Akümülatör
D) Reaktör

19 . Depremleri kaydeden, şiddetini ve uzaklığını 
gösteren aletlere ne ad verilir?

A) Desibelmetre
B) Takograf
C) Higrometre
D) Sismograf

20. Havadaki su buharının yeryüzünde soğuk 
zeminler üzerinde su tanecikleri şeklinde 
yoğuşmasıyla meydana gelir, özellikle bahar 
aylarında ağaçların yapraklarında ve dallarında 
görülen su tanecikleridir.

Yukarıda anlatılan yağış türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kırç
B) Dolu
C) Çiy
D) Kırağı

19 İzleyen sayfaya geçiniz.
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A
1. Mustafa Kemal Atatürk Şam'da bulunduğu 

sırada (1906) aşağıdaki cemiyetlerden 
hangisini kurmuştur?

A) Ittihad-ı Osmanî Cemiyeti
B) Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet 

Cemiyeti
C) Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

2. Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan 
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaş Antlaşması
B) Ziştovi Antlaşması
C) Edime-Segedin Antlaşması
D) Uşi Antlaşması

3. Mustafa Kemal Atatürk'ü lise öğrenimi 
sırasında en fazla etkileyen olay 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1897 T ürk-Yunan Savaşı
B) 31 Mart Olayı
C) Reval Konferansı
D) II. Meşrutıyet'ın ilanı

4. Dağınık hâlde birbirinden bağımsız hareket 
eden milli cemiyetlerin "Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’' adı altında 
birleştirilmesi aşağıdaki kongrelerden 
hangisinde gerçekleşmiştir?

A) Balıkesir Kongresi
B) Nazilli Kongresi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi

5 . Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya
Savaşı’nın nedenlerinden b ir i d eğ ild ir?

A) AvrupalI devletlerin birbirlerine karşı
silahlanması

B) AvrupalI devletler arasındaki sömürge elde 
etme yarışı

C) Almanya’da nazizmin ortaya çıkması
D) Almanya'nın Ingiliz sömürgelerini tehdit 

etmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum
Kongresi’nde alınan kararlardan biri 
değildir?

A) Manda ve himaye kabul olunamaz.
B) Mısakımillî kararları kabul olunamaz.
C) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür; 

vatanın çeşitli parçaları birbirinden 
ayrılamaz.

D) Hrıstıyan ahaliye sıyası egemenlik ve sosyal 
dengeyi bozucu ayrıcalıklar verilemez.

7. Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü
Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) İtilaf Devletlerı'nın Londra Konferansı'nı 
düzenlemek zorunda kalması

B) Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın
imzalanması

C) Sovyet Rusya'nın Moskova Antlaşması'nı 
imzalaması

D) İsmet (İnönü) Bey'ın rütbesinin albaylıktan 
generalliğe yükseltilmesi

8. Sakarya Zaferi’nin ardından TBMM ile 
Fransızlar arasında yapılan antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara Antlaşması
B) Paris Antlaşması
C) Kars Antlaşması
D) İstanbul Antlaşması

9 . TBMM’nin uluslararası alandaki jjk siyasi 
başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moskova Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması

10. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış 
Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir?

A) Boğazlardan geçişler, Türkiye başkanlığında 
kurulacak uluslararası bir "Boğazlar 
Komisyonu" tarafından düzenlenecek

B) Kapitülasyonlar Müttefik Devletler yararına 
yemden yürürlüğe konulacak ve 
genişletilecek

C) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır, 
Meriç Nehri olacak

D) Ülkede yaşayan bütün gayrimüslimler Türk 
vatandaşı kabul edilecek

20 İzleyen sayfaya geçiniz.
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11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin 

ilanının sonuçlarından biri değildir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Devletin adının belli olması
C) Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi
D) Kabine sistemine geçilerek hükümet 

kurmada ortaya çıkan sorunların ortadan 
kaldırılması

12. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923 
tarihinde İzmir’de toplanan Türkiye İktisat 
Kongresi’nde alınan kararlardan biri 
değildir?

A) Hızla fabrıkalaşmaya geçilmesi
B) Milli sanayi kollarının kurulması
C) Özel girişime karşı olunması
D) Sanayinin teşvik edilmesi

13. Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören 
Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) İnkılapçılık
D) Halkçılık

14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlke ve 
İnkılaplarının dayandığı esaslar arasında yer 
almaz?

A) Turk milletine inanmak ve güvenmek
B) Durağanlık
C) Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyinin 

üstüne çıkarılması
D) Milli tarih bilinci

15. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı
aşağıdakilerden hangisine karşıdır?

A) Irkçılık
B) Akılcılık
C) Çağdaşlık
D) Laiklik

16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış 
politikasının özelliklerinden biri değildir?

A) Türkiye’nin millî çıkarlarının esas alınması
B) Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutulması
C) Dostluklar ve ittifaklar kurmaktan uzak 

durulması
D) Yurtta ve dünyada barışa önem verilmesi

17 . Mustafa Kemal Atatürk’ün "Kırk asırlık Türk 
yurdu düşman elinde esir kalamaz.” sözleri 
aşağıdaki yerlerden hangisiyle ilgilidir?

A) Bağdat
B) İstanbul
C) İzmir
D) Hatay

18. Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na 
üye olan devletlerden biri değildir?

A) Afganistan
B) Irak
C) İtalya
D) Iran

19. Körfez Savaşı’nı 1990 yılında Kuveyt’i işgal 
ederek başlatan ülke aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bulgaristan
B) Irak
C) Romanya
D) Mısır

20. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın 
sağladığı yenilikler arasında ver almaz?

A) Kadınlara ilk kez belediye seçimlerine 
katılma hakkının verilmesi

B) Devlet Planlama Teşkılatı'nın kurulması
C) İşçilere grev hakkının verilmesi
D) Anayasa Mahkemesi'nin kurulması

21 İzleyen sayfaya geçiniz.
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1. Wir lernen Deutsch,....................

VVelcher Satz erganzt di e obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi 
tamamlar?

A) weil ich Salat essen will.
B) weıl wır vıele deutsche Freunde haben.
C) wenn sie krank sind
D) denn sie ist sehr alt.

2. Das ıst meme Tasche. Dıe Tasche gehört......

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) uns
B) euch
C) mır
D) dir

3. leh bin e in .......................leh sitze immer am
Computer und spıele.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Computerfan
B) Radfahrer
C) Tennısspıeler
D) Gast

4. Mein Vater ist ein guter Autofahrer,

VVelcher Satz erganzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi 
tamamlar?

A) er fahrt immer vorsıchtıg.
B) er wıll ein guter Radfahrer vverden.
C) sie geht geme ins Kino.
D) sie kann auch sehr gut Tennis spielen.

5. A: Die Uhr ist bıllıg. Die Brille ist nicht billig
B: AJso du meinst..............................
A: Ja, genau!

VVelcher Satz erganzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) die Uhr ist billiger als die Brille!
B) die Uhr ist teurer!
C) die Brille ist am billıgsten'
D) dıe Brille ıst nicht so teuer wıe die Uhr!

6. Meme Schvvester ist kleıner als ich..................... ,
aber ich habe sie gem.

VVelcher Satz erganzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi 
tamamlar?

A) Sie geht in dıe vierte Klasse
B) Manchmal streıten wır uns
C) Wir mögen Kuchen
D) Er hat einen Hund

7. Kadın arabanın arkasında dikiliyor.

VVie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Das Auto hat die Frau geparkt.
B) Die Frau stellt es m das Auto.
C) Das Auto steht hinter der Frau.
D) Dıe Frau steht hinter dem Auto.

8. Die Tasche...........aufdemTisch.

Welches VVort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) hat
B) mochte
C) liegt
D) srtzt

22 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. Unsere Tante isi neu eingezogen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) VVohnst du auch hier?
B) Wann zıehst du aus?
C) Wer wohnt hıer schon lange?
D) Wer ist neu eingezogen?

10. Ja, ich vvohne auch hier*

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lebst du in Bursa?
B) Kommst du auch aus der Türkei?
C) VVohnst du auch hıer?
D) VVılIst du hier leben?

11. Zıgaretten.............. unserer Gesundheıt.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) helfen
B) geben
C) zeigen
D) schaden

12. VVas ıst eın Zuckerfest?

VVelche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Am Zuckerfest wird drei Tage Zucker
gegessen.

B) Das Zuckerfest ist eines von unseren
Sommerferien.

C) Das Zuckerfest ist eines von unseren
religiösen Festen.

D) VVir feiem in der Türkei kein Zuckerfest.

13. A: ............ Blumen sind für dich'
B: Ehrlich? Das ist sehr nett! Vielen Dank!

Welches Wort ergârızt die Lücke im obigen 
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Diese
B) Dieser
C) Dıesem
D) Dieses

14. Bu kitapları yeni aldım.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dıese Bucher gehoren mır.
B) Dıese Bucher hat mır mein Freund 

geschenkt.
C) Dieses Buch hat mir meine Schvvester 

gebracht.
D) Die Bucher habe ich neu gekauft.

15. Wie fındest du diese Bluse?

VVelche Antvvort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) VVenn ich Zeıt finde, möchte ich kommen.
B) Also dıeser Lehrer sıeht zuverlassıg aus.
C) Dıese Bluse finde ich hübsch.
D) Die Kinder haben emen neuen Lehrer.

16. Ja, bitte! Es ist eın Geschenk!

VVelche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) VVas konnen Sie mir empfehlen?
B) Kaufen Sie auch diesen gelben 

Regenschırm?
C) VVie teuer ist das?
D) Soll ich es einpacken?

23 İzleyen sayfaya geçiniz.



2017 AÖO AOL II. O ÖNEM 0500 A A
17. Wir möchten unsere Ferıen in der Schvveiz

VVelches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) können
B) verbrıngen
C) gehen
D) vvollen

20. Es vvar ein anstrengendes Jahr für die Schuler.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Öğrencilerin çalışmaları çok başarılı oldu.
B) öğrenciler için yorucu bir yıl oldu.
C) öğrenciler bu yıl çok çalışmalı.
D) Öğrenciler çok çalışmalı.

18. Yaz tatili için bir önerin var mı?

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hast du einen Ratschlag für die
Sommerferıen?

B) Hat er noch keinen Plan für die Ferien?
C) Wann fangen die Sommerferien an?
D) VVelche Plane hast du für die

Sommerferıen?

19. A: .....................................
B: leh werde ın den Ferıen nach Paris fahren.
A: Toll!

Welcher Satz erganzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden 
hangisi tamamlar?

A) Sınd deme Eltem hıer?
B) VVohin fâhrst du in den Ferien?
C) Wer möchte nach England fahren?
D) İst die Stadt kleın?

24 İzleyen sayfaya geçiniz.
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İNGİLİZCE 8 A
1. A: My sister lıkes reading book.

B :..................my son.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) Neither do
B) Neither does
C) So do
D) So does

2. You ........................  cross the road ıf the traffic
ligh ts ............................. red.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) mustn't /  are
B) must / was
C) couldn't / will be
D) could /  ıs

3. I met her ....................

Which of the follovving completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) just
B) a week ago
C) tomorrow
D) yet

4. The book .................... I read was ınterestıng.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) vvhıch
B) why
C) where
D) when

5. A: Why don’t you drink your apple juice?
B: Because ....................

Which of the follovving completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) it tastes wonderful
B) it looks happy
C) it smells bad
D) ıt tastes delicıous

6. If G ökçe .................. this question correctly, she
.................. an extra point.

Which of the follovving completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) ansv\er / get
B) ansv«er / vvould get
C) ansv\ers / wıll get
D) wıil ansvver / get

7. A: How .................. ıs thıs brush?
B: It's 20 TL.

Which of the follovving completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) many
B) much
C) some
D) any

8. I was buyıng a book vvhen I ..................  one of
my old friends.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) was meeting
B) meet
C) met
D) am meeting

25 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. The snake .................  by him.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) killed
B) killing
C) kili
D) was killed

10. Have y o u ..................  traveled by plane?

Which of the follovving completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) ever
B) never
C) since
D) for

11. A: Have you ıroned the clothes?
B: No, I haven't ıroned them ..................

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) already
B) ever
C) never
D) yet

12. The walls ......................  byhersoon.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) painted
B) paınt
C) painting
D) will be painted

Which of the follovving completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) a re / made
B) does I make
C) is / made
D) is /  make

13. W hat.............. vinegar................. from?

14. How many te s ts .................... in this course?

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) be given
B) a re given
C) gıve
D) is given

15. Esra ıs only 2. She ısn't ..................  to swım.

Which of the follovving completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) too old
B) old enough
C) older
D) theoldest

16 A: I don't lıke readıng nevvspaper.
B : ..................  I.

Which of the following completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) So do
B) Sodid
C) Neither do
D) Neither did

26 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. My grandfather ıs sleeping. You ....................

make too much noise.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) shouldn’t
B) did
C) will
D) do

20. They shouldnt climb this mountain. İt is ...............
dangerous...................

Which of the follovving completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) too / to climb
B) too / climb
C) much / to climb
D) enough/climb

18. There ..............  nobody ın the room when I
..............  in.

Which of the following completes the 
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi 
doğru olarak tamamlar?

A) was / have come
B) was / came
C) is / come
D) was / come

19. A:l can't speak English.
B:l can't speak English,.................................

Which of the follovving completes the 
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

A) too
B) so
C) neilher
D) eıther

27 İzleyen sayfaya geçiniz.
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FRANSIZCA 8 A
1. Elle avaıt mal â la tete.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Başı ağrıyordu.
B) Başı ağrıdı.
C) Başı ağrıyor.
D) Hep başı ağrır.

2. se /  couche /  tard /  elle
I II III IV

Mettez les mots dans le bon ordre pour faire 
une phrase.

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak 
şekilde sıraya koyunuz.

A) IV. I. II. III
B) IV, I. III, II
C) IV, II, I. III
D) IV, III, I, II

3. Brigitte chante.......... qu'une chanteuse.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) autant de
B) meilleure
C) la moindre
D) mıeux

4...............chez le marchand de legumes et achete
un kilo de tomates.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) Vend
B) Cherche
C) Montre
D) Va

5. La princesse est belle.

Trouvez l’antonyme du mot souligne.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt 
anlamlısını bulunuz.

A) contente
B) riche
C) laide
D) heureuse

6. Endişelenmeyiniz!

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ne vous asseyez pas<
B) Ne vous taısez pas!
C) Ne vous ınquıetez pas!
D) Ne mangez pas!

7 . I ls p u e n t...........football.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) au
B) en
C) une
D) des

8. Marseille est tres ..........  partout avec des
festivals.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) anime
B) calme
C) tranquille
D) mauvais

28 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. Je portais ma robe b leue ......... j'ai vu Paul.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) si
B) demaın
C) quand
D) quelle

10. Les rues sont tranouilles.

Trouvez l’antonyme du mot souligne.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt 
anlamlısını bulunuz.

A) calmes
B) bruyantes
C) mauvaıses
D) bonnes

11. Ma mere travaille............

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) chanter
B) en chantant
C) chantant
D) chante

12. - ..........est-ce qu'elle a mal?
- A la gorge.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere 
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

A) Quand
B) Qui
C) Oü
D) Comment

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) avons
B) ont
C) sont
D) avez

13. N ous..........loue une voiture.

14. - ............. ?
- C ’est mon frere.

Trouvez la question qui correspond â la 
reponse donnee.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk 
düşen soruyu bulunuz.

A) Que faıs-tu
B) Qu’est-ce que tu dis
C) Quı est le plus jeune de la famille
O) Qui sont tes amis

15. Demain, Jeröm e............. pour la France.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) part
B) parti
C) partaıt
D) parti ra

16. Cette chemise est tres chere.............  est bon
marche.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) ceux-cı
B) celles-lâ
C) celui-ci
D) celle-ci

29 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. Les baleines qui vivent 

disparaıssent aussi.
les oceans 20. Jacques Je vais au theâtre.

Martin Qu'est-ce qu*il dit?
Amelie I I .......... q u 'il............au theâtre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

Choisissez les mots/les expressions qui 
conviennent.

A) par
B) dans

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerlere 
uygun düşen sözcük ya da ifadeleri bulunuz.

C) â
D) en

A) dit /  ne va pas
B) dis /  est aile
C) a dit /  vas
D) d it/va

18. Le cremıer vent lait et beurre.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen 
sözcüğü bulunuz.

A) de la /  du
B) du /  du
C) d u /d e la
D) de la /d e  la

19. I. Ou est-ce que tu habites?
II. Je pars pour İstanbul.
III. J'habite â Ankara.
IV. Pourquoi tu habites ıci?

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü 
bozan cümleyi bulunuz.

A) I
B) II
C) III
D) IV

30 TEST BİTTİ.
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1 Sınava girmek için gerekli belgelennızın tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzenne 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 sınavlan 
geçersiz sayılır.

4 Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan 
öğrencilenn sınavlan 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, ız 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 sayfalanna hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını 
kontrol ediniz Hata/eksık olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına 
başvurunuz. Sınav gorevlilen sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

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

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

12 Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenerek ilgili 
öğrencilenn sınavlan geçersiz sayılır
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyanlarına uymamak, sınav düzenim bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter not vb. dokümanlan, 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 nesnelen yanında bulundurmak,

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
d) Cevaplan, 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 gorevlilen tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
g) Cevap kâğıdını veA'eya 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 kâğıtlan dikkate alınmayacaktır.

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


