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ALMANCA 5 B
In den Sommerferien ------- ich in Spanien.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

1.

binA)
warB)
istC)
hatD)

A: -------
B: Ja, kenne ich, die ist in Istanbul.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?

2.

Hast du den schiefen Turm von Pisa schon
gesehen?

A)

Wo liegt das Matterdorn?B)
Warst du schon mal am Kölner Dom?C)
Kennst du die Brücke der Märtyrer des 15.
Juli?

D)

Ich komme aus der Türkei. Ich -------Türkisch.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

3.

arbeiteA)
sprecheB)
heißeC)
zeigeD)

Was bedeutet das Wort “die Veranstaltung”
auf Türkisch?

“die Veranstaltung” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

maddeA)
metropolB)
etkinlikC)
endüstriD)

Das Brandenburger Tor ist ------- der
Kulturhauptstadt -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

auf / MadridA)
von / TallinB)
in / BerlinC)
zu / ParisD)

Ayşe ist 4 Jahre alt. Emir ist 8 Jahre alt. Deniz ist
12 Jahre alt.

Welche Schlußfolgerung kann man nach den
obigen Sätzen machen?

Verilen cümlelere göre, aşağıdaki yargılardan
hangisi doğrudur?

6.

Ayşe ist am größten.A)
Deniz ist größer als Ayşe und Emir.B)
Ayşe ist so groß wie Deniz.C)
Emir ist kleiner als Ayşe und Deniz.D)

In der Pause trinken unsere Lehrer Tee im -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

7.

TurnhalleA)
LehrerzimmerB)
WerkstattC)
KücheD)

Wem gehört das Buch?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Das gehört meiner Freundin.A)
Meine Freundin hat mir eine Tasche
geschenkt.

B)

Das Buch hatte ich in den Ferien gelesen.C)
Mein Freund will ein Fußball zum
Geburtstag.

D)
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B
A: Ist das unsere neue Mitschülerin?
B: Ja, sie heißt Filiz.
A: Was erzählt sie?
B: -------.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

9.

Du musst zur Bank gehenA)
Ja, wir waren gestern im KinoB)
Sie stellt sich vorC)
Ich habe HausaufgabenD)

-------, weil heute Gäste kommen.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

10.

Meine Mutter hat Börek und Baklava
gebacken

A)

Mein Vater geht mittags in die MoscheeB)
Der Karneval war wieder ganz tollC)
Wir haben im Sommer FerienD)

komme / ich / zur / Moschee / Wie?

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

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

11.

Ich komme wie Moschee zur?A)
Komme ich wie zur Moschee?B)
Zur Moschee wie ich komme?C)
Wie komme ich zur Moschee?D)

Mein Freund ------- eine Party.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

12.

kommtA)
ladetB)
spieltC)
organisiertD)

Im Kino sind alle Plätze leer.

Welcher der folgenden Sätze hat die gleiche
Bedeutung?

Verilen cümle ile aynı anlamı taşıyan cümle
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Im Kino ist niemand.A)
Die Zuschauer sind viel.B)
Im Kino gibt es viele Zuschauer.C)
Die Zuschauer sind alle hier.D)

Was bedeutet das Wort “recherchieren ” auf
Türkisch?

“recherchieren” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

yapmakA)
kullanmakB)
dinlemekC)
araştırmakD)

Seine Haare sind braun und kurz.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Wie sieht dein Sohn aus?A)
Wie alt bist du?B)
Wann gehst du zum Friseur?C)
Wo wohnst du?D)

A: Was haben die Kinder nach der Schule 
gemacht?

B: ------- haben sie etwas ferngesehen, ------- 
haben sie ihre Hausaufgaben gemacht.

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Dialog?

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

16.

Erstens / zweitensA)
Vorher / damitB)
Zuerst / danachC)
Nacher / früherD)
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B
Ich reise gern, -------.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

17.

weil ich eine Prüfung habeA)
weil ich viel erleben willB)
weil es mir Spaß machtC)
weil ich andere Länder seheD)

Das ist das Hotel, ------- ich gebucht habe.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Verilen cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

desA)
derB)
dieC)
dasD)

Wohin fährst du in den Ferien?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Du kannst etwas essen, wenn du Hunger
hast.

A)

Er möchte eine Woche bleiben.B)
Ich fahre mit meinen Freunden nach Italien.C)
Sie arbeitet bei Siemens.D)

A: ------- Ich will nächste Woche ans Meer fahren.
B: Ja, wir müssen ein Hotel reservieren.
A: Dann gehen wir heute ins Reisebüro!
B: Gute Idee!

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

20.

Tolle Bluse!A)
Endlich Urlaub!B)
Niemals!C)
Komm doch mit!D)
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İNGİLİZCE 5 B
A:  -------  of a movie is it?
B:  It is a comedy film.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

1.

Let's goA)
What timeB)
WhatC)
What kindD)

A:When is Kate's birthday?
B: It's ------- February.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

2.

forA)
toB)
inC)
onD)

A: I'm bored dad. ------- do something exciting.
B: Ok, dear. How about playing table tennis.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

Let'sA)
That'sB)
Great ideaC)
WouldD)

Ebru can ------- chess but I can't.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

doA)
playB)
drawC)
singD)

Zeynep ------- her hands and face in the
mornings.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

brushesA)
hasB)
washesC)
catchesD)

A: I want to ------- some money to the                    
    animal shelter.
B: That's a good idea.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

6.

milkA)
workB)
donateC)
feedD)

A: -------, how can I go to the supermarket?

B: Well. Go straight ahead the Flower Road and
turn right. The supermarket is next to the library.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

7.

ThanksA)
Excuse meB)
You are welcomeC)
Thank youD)

A: Can I ------- the cat?
B: Of course, you can. The cat is very hungry.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

8.

cleanA)
donateB)
feedC)
examineD)
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B
A: What is your favourite exercise?
B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

No, I don'tA)
It's swimmingB)
I must finish my school projectC)
Ok, let's goD)

Andrea is from Italy, she is a/an -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

ItalianA)
EnglishB)
ChineseC)
SpanishD)

A: ------- languages do you speak?
B: Three. I speak Spanish, English and French.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

11.

WhereA)
CanB)
HowC)
How manyD)

A: What is your favourite class?
B: I like -------. I enjoy doing experiments.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

mathsA)
scienceB)
musicC)
EnglishD)

A: I have a toothache.
B: You should -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

13.

carry heavy thingsA)
get a blanketB)
see a dentistC)
buy some tissuesD)

A: ------- I have my birthday party at home?
B: Of course. We must make a to do list.

Which of the following completes the
dialogue  above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
konuşmayı  doğru olarak tamamlar?

14.

LikeA)
NeedB)
WantC)
CanD)

A: Can I ------- your pencil?
B: Yes, of course.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

15.

comeA)
goB)
callC)
takeD)

Park       Bank School

The bank is ------- the park and the school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

in front ofA)
behindB)
next toC)
betweenD)
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B
Ekrem likes ------- the horse.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

ridingA)
joggingB)
skatingC)
cyclingD)

A: ------- do you get up?
B: I get up at seven o'clock every morning.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

18.

What timeA)
How manyB)
Which daysC)
HowD)

Zeynep isn't good at ------- mountains.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

playingA)
climbingB)
ridingC)
doingD)

A: How do you celebrate your national festival?
B: We ------- traditional food and wear costumes.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

20.

makeA)
performB)
walkC)
decorateD)
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FRANSIZCA 5 B
A : Où es-tu?
B : Je suis ------- la librairie.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

devantA)
auB)
surC)
entreD)

A : Salut! Je ------- Jacques.
B : Et toi, comment tu t’appelles?

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

s'appelleA)
m’appelleB)
t'appellesC)
s'appellentD)

Nous ------- les animaux.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

aimonsA)
aimezB)
aimesC)
aimentD)

A :  -------?
B :  Il est à 9 heures.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

Qu’est-ce que tu veuxA)
Quel est ton film préféréB)
Où as-tu malC)
À quelle heure est le filmD)

A :  Comment ça va?
B :  Je suis -------. J’ai froid. 

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

rhumeA)
maladeB)
tousseC)
mieuxD)

------- est la pharmacie? 

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

OùA)
QuandB)
QuellesC)
QuiD)

cours    /    jour    /    deux    /    iI y a    /    par
    I               II             III              IV            V

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

7.

II, III, I, IV, VA)
II, IV, I, III, VB)
IV, III, I, V, IIC)
IV, III, V, II, ID)

A :  Quelle heure est-il?
B :  Il est 6h15.

Trouvez l’équivalent de l’expression
soulignée.

Konuşmadaki altı çizili ifadenin karşılığını
bulunuz.

8.

cinq heures et demieA)
cinq heures et quartB)
six heures et demieC)
six heures et quartD)

2018 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0100-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
A :  ------- tu as un chien?
B :  Oui, j’ai un chien.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

Est-ce queA)
CommentB)
Qu’est-ce queC)
CombienD)

A :  Allons nager.
B :  -------, c’est une bonne idée.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

D’accordA)
Je ne peux pasB)
DésoléC)
Non, ça suffitD)

Sylvie : Je suis malade.
Le médecin : Qu’est-ce que tu as?
Sylvie : -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

Il n’est pas maladeA)
J’ai le rhumeB)
Je suis très bienC)
C’est sur la guerreD)

Je prends le bus ------- aller à l’école.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

12.

auxA)
chezB)
pourC)
avecD)

J’ai mal à la -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

dosA)
genouB)
ventreC)
gorgeD)

Est-ce qu’on peut ------- une partie pour mon
anniversaire.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

arriverA)
protégerB)
organiserC)
soignerD)

Evy est -------, Ali est -------.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

15.

français / turqueA)
française / turcB)
turc / françaisC)
turque / françaiseD)

I. C’est Chris.
II. ll est anglais.
III. ll doit aller au collège.
IV. ll parle trois langues.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

16.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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B
J'invite Pierre à la maison. Il vient ------- moi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

auA)
àB)
enC)
chezD)

A :  Je n’aime pas les films d’horreur.
B :  -------, je ne les aime pas.

Choisissez l'expression qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

18.

D'accordA)
J’ai malB)
Excuse-moiC)
Moi non plusD)

Je reviens ------- l’école à 4 heures.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

auA)
duB)
deC)
àD)

Je ------- à la gare avec ma soeur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

20.

reviensA)
vaisB)
vasC)
revientD)
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FEN BİLİMLERİ 6 B
Canlıları oluşturan gözle görülmeyecek kadar
küçük birimlere ne ad verilir?

1.

DokuA)
HücreB)
ÇekirdekC)
OrganizmaD)

Canlıların kalıtsal özelliklerini taşıyan yapı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Hücre zarıA)
KromozomB)
RibozomC)
StoplazmaD)

Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ortak
özelliklerinden biri değildir?

3.

KütleA)
EylemsizlikB)
HacimC)
Ağırlık D)

Aşağıdaki maddelerden hangisinde titreşim
yer değiştirme ve dönme hareketi yapar?

4.

SütA)
HavaB)
KumC)
ŞekerD)

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?5.

Buzun erimesiA)
Kağıdın yanmasıB)
Demirin paslanmasıC)
Sütün mayalanmasıD)

Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisi ile
ifade edilir?

6.

JavleA)
HertzB)
NewtonC)
PascalD)

Ay’ a giden astronotun kütlesinde nasıl bir
değişme olur?

7.

Artar.A)
Değişmez.B)
Ölçülemez.C)
Azalır.D)

Aşağıdakilerden hangisi bitki kökünün
görevidir?

8.

Bitkiye su madensel maddeler sağlamakA)
Fotoseztez yapmakB)
Suyu yapraklara iletmekC)
Klorofillerde besin üretmekD)

Elektriği iyi ileten maddelere ne ad verilir?9.

YalıtkanA)
ManyetikB)
İletkinC)
ElektrolitD)

Aşağıdaki organlardan hangisi akyuvarların
görevlerinden biridir?

10.

Vücudu yabanca maddelere karşı korumakA)
Kanda oksijen taşımakB)
Kana kırmızı rengini vermekC)
Karbondioksidi solunum organlarına taşımakD)

İnsan vücudu kaç mA akım üzerindeki kalp
krizi ile karşı karşıya kalır?

11.

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

Aşağıdaki organlardan hangisi düz kaslardan
oluşur?

12.

BacakA)
KolB)
ParmakC)
MideD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi iskeletin
görevlerinden biri değildir?

13.

Vücudu dik tutmakA)
Bazı iç organları korumakB)
Kanın vücuda pompalanmasını sağlamakC)
Kan hücrelerini üretmekD)

Dünya yüzeyinin yüzde kaçı sudan oluşur?14.

65A)
70B)
75C)
80D)

Cisimlerin veya ortamların sıcaklarının
istenen düzeyde tutulması için yapılan
çalışmalara ne ad verilir?

15.

Isı yalıtımıA)
IşımaB)
Isı iletimiC)
Isı tasarrufuD)

Ses dalgalarının sert bir düzeye çarpıp tekrar
kaynağına dönmesine ne ad verilir?

16.

DalgalanmaA)
PatlamaB)
YayılmaC)
YankıD)

Fosilleri ve özelliklerini inceleyen bilim
insanlarına ne ad verilir?

17.

AntropologA)
PaleontolojB)
ArkeologC)
BiyologD)

Aşağıdakilerden hangisi özellikle pamuk
üretiminde yararlanılan toprak türüdür?

18.

KilliA)
KireçliB)
Humuslu C)
Kumlu D)

Maddelerin ışınları tutup ısıya
dönüştürmesine ne ad verilir
?

19.

YansıtmaA)
YalıtmaB)
SoğurmaC)
Erime D)

Mikroskoplarda ne tür aynalar kullanılır?20.

DalgalıA)
ÇukurB)
DüzC)
TümsekD)
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SOSYAL BİLGİLER 6 B
Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüş
bildirir?

1.

Ankara Türkiye’nin başkentidir.A)
Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.B)
Atatürk 1881’de doğmuştur.C)
Futbol karşılaşmaları çok eğlencelidir.D)

Aşağıdakilerden hangisi bir görüş
cümlesidir?

2.

Türkiye’nin nüfusu en fazla şehri
İstanbul’dur.

A)

Van şehri Türkiye’nin Doğu Anadolu
Bölgesi’nde yer almaktadır.

B)

Türkiye’nin en güzel şehri Adana’dır.C)
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.D)

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da
kurulan devletlerden biri değildir?

3.

Kök TürklerA)
Büyük Hun DevletiB)
UygurlarC)
GaznelilerD)

Aşağıdakilerden hangisinin vefatı ile Dört
Halife Dönemi sona ermiştir?

4.

Hz. AliA)
Hz. OsmanB)
Hz. EbubekirC)
Hz. ÖmerD)

Türkiye’nin Avrupa kıtasında bulunan
topraklarına ne ad verilir?

5.

KocaeliA)
AnadoluB)
TaşeliC)
TrakyaD)

Türkiye’de görülen aşağıdaki iklim
tiplerinden hangisinde çay, fındık ve mısır
üretimi daha kolay yapılır?

6.

Karasal iklimA)
Akdeniz iklimiB)
Karadeniz iklimiC)
Step iklimiD)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının
önlenmesinde yayalara düşen görevlerden
biridir?

7.

Trafik kurallarına uymakA)
Yolların niteliğini gözlemlemekB)
Trafik kurallarını belirlemekC)
Trafiğe çıkan araçların sayısını belirlemekD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı
iklim çeşitlerinin yaşandığına kanıt olarak
gösterilemez?

8.

Kış aylarının Akdeniz Bölgesi’nde yağışlı
geçmesi

A)

Doğal bitki örtüsünün farklılık göstermesiB)
Tarım ürünlerinin çeşitliliğiC)
Farklı turizm etkinliklerinin olmasıD)

Türklerin bir demirci ustasının fikriyle demir
dağını eritip dünyaya yayılmalarını anlatan
destan aşağıdakilerden hangisidir?

9.

ErgenekonA)
Oğuz KağanB)
GöçC)
YaradılışD)

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün
sağladığı faydalardan biri değildir?

10.

Doğal kaynakları korumasıA)
Enerji tasarrufu sağlamasıB)
Sanayii geliştirmesiC)
Atık miktarını azaltmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk
Cumhuriyetlerinden biri değildir?

11.

ÖzbekistanA)
GürcistanB)
AzerbaycanC)
KazakistanD)
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B
Batı Karadeniz bölümünde yer alan Zonguldak’ın
nüfus yoğunluğu oldukça fazladır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Verimli tarım alanlarının bulunmasıA)
Yer şekillerinin uygun olmasıB)
Taş kömürü çıkarımı ve sanayinin gelişmesiC)
Deniz kıyısında yer almasıD)

Aşağıdaki bitkilerden hangisi su içinde
yetişmesine rağmen, başakları olgunlaşıp
hasat işlemi bitinceye kadar kurak bir
döneme ihtiyaç duyar?

13.

BuğdayA)
PirinçB)
PamukC)
MısırD)

Aşağıdakilerden hangisi yazları da yağışlı
olan Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde
yetişmeyen bir üründür?

14.

MısırA)
BuğdayB)
ÇayC)
FındıkD)

Türkiye’de buğday üretiminin en fazla olduğu
bölge aşağıdakilerden hangisidir?

15.

AkdenizA)
EgeB)
KaradenizC)
İç AnadoluD)

Aşağıdakilerden hangisi, bir eserin sahibine
veya buluşu yapana, eserinden ya da
buluşundan belli bir süre için ticari olarak
yararlanma hakkını sağlayan haktır?

16.

Yaşama hakkıA)
Basım hakkıB)
Telif hakkıC)
Özgürlük hakkıD)

1789 Fransız Ulusal Meclisi tarafından kabul
edilen İnsan Hakları Bildirgesi’nde “Özgürlük,
bireyin başkasına zarar vermeden istediğini
yapabilmesidir.” olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi
özgürlük sınırları içinde değildir?

17.

Yüksek sesle müzik dinlemekA)
Çalıştığı işten istifa etmekB)
Tatil yapmaya gitmekC)
Üniversite öğrenimini yarıda bırakmakD)

Doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri
inceleyen sosyal bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

TarihA)
PsikolojiB)
Siyaset BilimiC)
CoğrafyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet
yönetiminde yer alan unsurlardan biri
değildir?

19.

CumhurbaşkanıA)
KralB)
BaşbakanC)
MeclisD)

Telif hakkı, eser sahibinin eserinden belli bir süre
için yararlanma hakkı sağlar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi telif
hakkının eser sahibine sağladığı haklardan
biri değildir?

20.

Haklarını istediği gibi kullanabilmesiA)
Haklarını hiçbir şekilde başkasına
verememesi

B)

Haklarını devredebilmesiC)
Haklarını satabilmesiD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 B
Allah tarafından Hz. Davud’a gönderilen ilahî
kitap aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İncilA)
TevratB)
ZeburC)
Kur’an-ı KerimD)

Allah’tan vahiy alan ancak kendinden önceki
resulün şeriatına uyan peygambere ne ad
verilir?

2.

NebiA)
SıdkB)
SuhufC)
FetanetD)

“Allah’ın selamı onun (peygamberin) üzerine
olsun” anlamına gelen kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

VahyA)
AsB)
SavC)
SaguD)

İlk peygamber ve ilk insan aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Hz. MuhammedA)
Hz. MusaB)
Hz. İbrahimC)
Hz. ÂdemD)

Tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, Hz.
Peygamber’in yapıp öğrettiği belirli bir fiil,
söz ve duaları içine alan ibadet türü
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Namaz kılmaA)
Zekat vermeB)
Hacca gitmeC)
Oruç tutmaD)

Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan
durumlardan biri değildir?

6.

Namaz kılarken konuşmakA)
Namaz kılarken hapşurmakB)
Namaz kılarken gülmekC)
Namaz farzlarından birini yapmamakD)

Namaz kılan erkek ve kadının örtülmesi
gereken yerlerini örtmesine ne ad verilir?

7.

Kade-i AhireA)
Necasetten TaharetB)
Setr-i AvretC)
İstikbal-i KıbleD)

Ezan okuyan kişiye ne ad verilir?8.

NebiA)
ResulB)
ElçiC)
MüezzinD)

İslam’ın ilk eğitim öğretim merkezi
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Mescid’i NebiA)
Mescid-i NebeviB)
Ravza-i MutahharaC)
SuffaD)

Mekke’den Medine’ye hicret eden
Müslümanlara ne ad verilir?

10.

YesripA)
MuhacirB)
SuffaC)
EnsarD)
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B
Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

YazA)
OkuB)
BakC)
DinleD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’deki
ayetlerin ana gruplarından biri değildir?

12.

İnançA)
AhlakB)
TövbeC)
İbadetD)

Servetin gerçek sahibinin Allah olduğunu
unutmamayı hatırlatan kıssa aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Hz. Eyüp kıssasıA)
Hz. İbrahim kıssasıB)
Hz. Yunus kıssasıC)
Hz. Musa kıssasıD)

Allah’ın emrettiği; belli kuralları olan
hareketleri ve buyrukları yapmaya ne ad
verilir?

14.

İbadetA)
İhsanB)
İnançC)
İmanD)

Kıskançlık, çekememezlik anlamına gelen
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

15.

KibirA)
HasetB)
GıybetC)
ZanD)

“Kişi yalan söyleyince kalbinde siyah leke
oluşur. Yalan söylemeye devam ederse kalbi
tamamen kararır.” sözü aşağıdaki hangi
peygambere aittir?

16.

Hz. MuhammedA)
Hz. İbrahimB)
Hz. YusufC)
Hz. İsaD)

Dedikodu, kovuculuk, yerme anlamlarına
gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

17.

HasetA)
KibirB)
GıybetC)
ZanD)

Hz. Peygambere dua niyetiyle okunan
salavatı kim bestelemiştir?

18.

MevlanaA)
Kaygusuz AbdalB)
ItriC)
FuzûlîD)

“Kul Tanrı’ya kırk makamda erer, ulaşır, dost
olur. Bunun, onu şeriat, onu tarikat, onu
marifet, onu da hakikat kapısı içindedir.”
diyen önemli şahsiyet aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Ebu HanifeA)
Ahi EvranB)
MaturidiC)
Hacı Bektaş VeliD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ı ilk kabul
eden Türk devletlerinden biridir?

20.

GöktürklerA)
SelçuklularB)
AbbasilerC)
KarahanlılarD)
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TÜRKÇE 8 B
Ulusların en eski dönemlerinde yer alan ve
toplumların üzerinde derin izler bırakan
tarihsel, toplumsal olayları anlatan yazılara
ne ad verilir?

1.

ÖyküA)
TiyatroB)
AnıC)
DestanD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek
fiil almış bir isimdir?

2.

Bütün gün onu bekledim.A)
Bu saat oldu, hâlâ gelmedi.B)
Ege’nin en güzel şehri İzmir’dir.C)
Bütün gün ayakta durmaktan çok
yorulmuştum.

D)

Aşağıdaki fiillerden hangisi 1. tekil kişi ve
şimdiki zamanla çekimlenmiştir?

3.

öğreneceksinA)
yıkadımB)
öğreniyorumC)
okuyorD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek
fiil almıştır?

4.

Her akşam erkenden yatar.A)
Adam bankta oturmuş, gazete okuyor.B)
Zil çalınca, öğrenciler derse girdiler.C)
Genç kadın çok yorgundu.D)

Yürü be Dadaloğlu’m yürü git
Dertli dertli Çukurova yolun tut

Yukarıdaki dizelerde kullanılan kafiye türü
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Yarım kafiyeA)
ZenginB)
TamC)
TunçD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “kıtlık”
sözcüğünün zıt anlamlısıdır?

6.

azınlıkA)
çoğunlukB)
bollukC)
eksiklikD)

Aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin konusu
kahramanlıktır?

7.

EpikA)
LirikB)
PastoralC)
DidaktikD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
ünlem işareti konmalıdır?

8.

Olayı kısaca anlatA)
Arabayı park edebilir misinB)
Çiçeği nereye bırakayımC)
Ey Türk GençliğiD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?9.

okulA)
yazB)
ödülC)
iriD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili işteş
çatılıdır?

10.

Öğrencilerle tam iki saat konuştuk.A)
Müdür, davetiyeleri sekretere yazdırdı.B)
Çocuklar akşama kadar yüzdüler.C)
Erkenden okula gittim.D)

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili
sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir?

11.

Bu kitapları okuyup özetleyin.A)
Zil çalınca öğrenciler içeri girdi.B)
Dil, ulusu meydana getiren ögelerden biridir.C)
Hava giderek bozuyordu.D)
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B
Aşağıdakilerden hangisi birleşik fiildir?12.

düş-A)
gör-B)
kır-C)
yazıver-D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma
harfi almıştır?

13.

odanınA)
kapıcıB)
okuldaC)
susuzD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü
uyumuna uymaz?

14.

çiçekA)
sehpaB)
sözcükC)
köpekD)

Aşağıdakilerden hangisi ad cümlesidir?15.

Arkadaşımın babası öğretmendir.A)
Bugün okullar tatil oldu.B)
Babam bugün işe gitmedi.C)
Hafta sonu pikniğe gideceğiz.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili
nesne yoktur?

16.

Onu okuldan tanırım.A)
Babamla arabayı yıkadık.B)
O filmi daha önce izledim.C)
Eve her zamankinden erken geldi.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne
yoktur?

17.

Yarın sabah beni okula bırakır mısın?A)
Reyhan Ankara’ya gitti.B)
Güvercinler ekmek parçalarının hepsini yedi.C)
Çocuğun korkudan bakışları donuktu.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz
sertleşmesi vardır?

18.

yaprağınA)
suçuB)
kitaptaC)
okuldanD)

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralması
vardır?

19.

çalındıA)
anlıyorumB)
öğrenecekC)
geldiD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci
vardır?

20.

Elif’e maaşını vermemişler.A)
Kuş aşağı düştü.B)
Tatile bisikletle çıkmış.C)
Ben denize gidiyorum.D)
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MATEMATİK 8 B

1. ve 2. soruları aşağıdaki grafiğe göre
cevaplayınız.

Bir grup sporcunun kiloları ölçülmüştür. Sporcu
sayıları ve kilo aralıkları yukarıdaki histogram
grafiğinde verilmiştir.

Bu grafiğe göre, grupta toplam kaç sporcu
vardır?

1.

340A)
350B)
360C)
380D)

Yukarıdaki grafiğe göre, veri grubunun
açıklığı kaçtır?

2.

41A)
43B)
45C)
47D)

33 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33

Yukarıdaki işlemin yarısı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

3A)
27B)
81C)
243D)

Yukarıdaki örüntünün IV. adımında gelmesi
gereken şekil aşağıdakilerden hangisidir?

4.

A)

B)

C)

D)

Bir torbada 6 kırmızı, 4 sarı, 8 yeşil ve 7 beyaz
top vardır. 

Torbaya geri atılmamak şartıyla arka arkaya
çekilen iki toptan birincisinin sarı,
ikincisinin kırmızı gelme olasılığı nedir?

5.

A)

B)

C)

D)

P (n, 4) = 5 P (n, 3)   ise  n  kaçtır?6.

5A)
6B)
7C)
8D)
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B

işleminin sonucu kaçtır?

7.

A)

B)

C)

D)

A={1, 3, 5, 7} kümesinin elemanlarıyla üç
basamaklı en fazla kaç farklı doğal sayı
yazılabilir?

8.

24A)
48B)
60C)
64D)

lBCl = 11 cm olduğuna göre, x’in alabileceği
en büyük tam sayı değeri kaçtır?

9.

13A)
14B)
15C)
16D)

Yukarıdaki işlemin en sade biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki Pascal üçgeninde a+b+c+d kaçtır?

11.

29A)
31B)
33C)
34D)

Onur, kilogramı 25 TL olan ceviz ile kilogramı 15
TL olan üzümden 600 gramlık bir karışım alarak
13 TL ödemiştir.

Buna göre, Onur kaç gram üzüm almıştır?

12.

100A)
200B)
300C)
400D)

İlker ile babasının yaşları toplamı 92 dir. 8 yıl
sonra babasının yaşı İlker’in yaşının 2 katı
olacaktır.

Buna göre, İlker’in bugünkü yaşı kaçtır?

13.

28A)
32B)
34C)
36D)

Altıgen piramidin kaç tane yan yüzü vardır?14.

5A)
6B)
10C)
12D)
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B

Ezgi, matematik dersi için 8 cm yüksekliğinde ve
taban ayrıtı 12 cm olan bir kare dik piramit
hazırlayacaktır.

Piramidin yan yüzlerini renkli kâğıt ile
kaplamak isteyen Ezgi, bu iş için kaç cm²
kâğıt kullanır?

15.

120A)
180B)
240C)
320D)

Çapı 10 cm olan deniz topunun yüzey alanı
kaç cm² dir?
( = 3 alınız.)

16.

240A)
280B)
300C)
320D)

6x19  5 eşitsizliğinin çözüm kümesi
aşağıdaki sayı doğrularından hangisinde
gösterilmiştir?

17.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki dik üçgene göre, tanÂ kaçtır?

18.

A)

B)

C)

D)

“4 katının 7 eksiği 25 ten küçük olan sayılar”
ifadesine uygun eşitsizliğin çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

A)

B)

C)

D)

Denklemi 5xy13=0 olan doğrunun eğimi
kaçtır?

20.

A)

B)

C)

D)
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FEN BİLİMLERİ 8 B
Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

1.

Çekirdeğin ve sitoplazmanın bölünmesiyle
iki yeni hücre oluşur.

A)

Yeni hücreler kalıtsal olarak birbirinin
aynısıdır. 

B)

Oluşan yavru hücreler tıpatıp yeni hücreye
benzer.

C)

Kromozomlarda parça değişimi olur.D)

Çevresel koşulların etkisiyle canlıların dış
görünüşündeki kalıtsal olmayan
değişikliklere ne ad verilir?

2.

ModifikasyonA)
MutasyonB)
TürC)
GenotipD)

DNA ikili sarmalında, karşılıklı dizilerde yer
alan nükleotitlerin doğru eşlemesi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Adenin - Guanin A)
Adenin - TiminB)
Timin - Guanin C)
Timin - SitozinD)

Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında, cismin
sıvı yüzeyinde yüzebilmesi için ‘‘yüzme
koşulu’’ aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Cismin yoğunluğu < Sıvının yoğunluğu 
Cismin ağırlığı       = Kaldırma kuvveti

A)

Cismin yoğunluğu = Sıvının yoğunluğu 
Cismin ağırlığı       > Kaldırma kuvveti 

B)

Cismin yoğunluğu = Sıvının yoğunluğu
Cismin ağırlığı       = Kaldırma kuvveti

C)

Cismin yoğunluğu > Sıvının yoğunluğu 
Cismin ağırlığı       > Kaldırma kuvveti

D)

Tamamen su içerisine batabilen bir cismin
havadaki ağırlığı 34 N, sudaki ağırlığı 25 N olarak
ölçülüyor.

Buna göre, su tarafından cisme uygulanan
kaldırma kuvveti kaç N’dir?

5.

59A)
16B)
12,5C)
9D)

Kapalı bir kaptaki gazın basıncı, kabın
içerisindeki her noktada -------.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

aynıdırA)
azalırB)
artarC)
farklıdırD)

Oda sıcaklığında (25°C) katı halde
bulunmayan metal aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

MagnezyumA)
BakırB)
Cıva C)
AlüminyumD)

Atom numarası 11 olan Na (sodyum)
atomunun elektron dizilimi aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

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

Aşağıdakilerden hangisi ametallerin
özelliklerden biri değildir?

9.

Mattırlar, bazıları renkli olabilirler.A)
Tel ve levha haline getirilemezler,
kırılgandırlar.

B)

Isıyı ve elektriği iyi iletirler.C)
Moleküller yapıya sahiptirler.D)

İnsanın fizyolojik yapısı gereği duyabileceği
ses frekans değer aralığı kaç Hz’dir?

10.

0 - 15A)
20 - 20.000B)
23.000 - 40.000C)
50.000 - 150.000D)

İnsan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek
frekanslı ses dalgalarına ne ad verilir?

11.

Ultrason dalgalarıA)
Ses kaynağıB)
DesibelC)
Sesin genliği D)
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B
Üflemeli bir müzik aletinde deliklerin
tamamının kapatılması durumu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Ses, kalın (pes) çıkar.A)
Sesin yüksekliği artar.B)
Sesin frekansı azalır.C)
Hava sütununun uzunluğu artar.D)

Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki
bağın en sağlam olduğu madde hali
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Gaz A)
SıvıB)
Katı C)
BuharD)

Kapalı mekânların aşırı soğumasını engellemek
için ortalama ------- konulur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

suA)
tahtaB)
metalC)
kömürD)

Yukarıdaki denklem aşağıdakilerden
hangisine aittir?

15.

Azot döngüsüA)
FotosentezB)
FermantasyonC)
Oksijenli solunumD)

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji
kaynaklarından biri değildir?

16.

GüneşA)
SuB)
JeotermalC)
PetrolD)

I. Buşonlu sigorta   
II. Bıçaklı sigorta     
III. Otomatik sigorta  

Yukarıdaki sigortalardan hangileri aşırı akım
nedeniyle atması halinde, üzerindeki buton
“on” konumuna getirildiğinde tekrar devreye
girer?

17.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
Yalnız IIIC)
I ve IID)

Aşağıdakilerden hangisi doğal mıknatıslara
bir örnektir?

18.

Sitrik asitA)
Sodyum karbonatB)
Çinko klorürC)
DemiroksitD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki
volkanik göllere bir örnek değildir?

19.

Meke Tuzlası GölüA)
AcıgölB)
Sapanca GölüC)
Nemrut GölüD)

İçlerinde, geçmişten bilgiler taşıyan bitki ve
hayvan kalıntıları olan fosilleri barındıran
kayaçlar aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Başkalaşım kayaçlarıA)
Püskürük kayaçlarB)
Magmatik kayaçlarC)
Tortul kayaçlarD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8 B
Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kuran
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Mustafa Kemal AtatürkA)
Refet BeleB)
Ali Fuat CebesoyC)
Adnan AdıvarD)

Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Edirne-Segedin AntlaşmasıA)
Ziştovi AntlaşmasıB)
Uşi AntlaşmasıC)
Yaş AntlaşmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya
Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

3.

Almanya’da nazizmin ortaya çıkmasıA)
Avrupalı devletler arasındaki sömürge elde
etme yarışı

B)

Avrupalı devletlerin birbirlerine karşı
silahlanması

C)

Almanya’nın İngiliz sömürgelerini tehdit
etmesi

D)

Dağınık hâlde birbirinden bağımsız hareket
eden millî cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında
birleştirilmesi aşağıdaki kongrelerden
hangisinde gerçekleşmiştir?

4.

Erzurum KongresiA)
Nazilli KongresiB)
Sivas KongresiC)
Balıkesir KongresiD)

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum
Kongresi’nde alınan kararlardan biri
değildir?

5.

Misakımillî kararları kabul olunamaz.A)
Manda ve himaye kabul olunamaz.B)
Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür;
vatanın çeşitli parçaları birbirinden
ayrılamaz.

C)

Hristiyan ahaliye siyasi egemenlik ve sosyal
dengeyi bozucu ayrıcalıklar verilemez.

D)

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

6.

Kars AntlaşmasıA)
İstanbul AntlaşmasıB)
Paris AntlaşmasıC)
Ankara AntlaşmasıD)

TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi
başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Gümrü AntlaşmasıA)
Moskova AntlaşmasıB)
Kars AntlaşmasıC)
Lozan AntlaşmasıD)

Londra Konferansı’nın TBMM Hükûmeti
açısından çok önemli siyasi kazanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Fransa’nın Anadolu topraklarını boşaltma
kararı alması

A)

Boğazlar ile ilgili bir komisyonun kurulmasıB)
Sovyet Hükümetinin Misakımillî’yi tanımasıC)
Yeni Türk Devleti’nin İtilaf Devletlerince
resmen tanınması

D)

Aşağıdakilerden hangisi  Türk Medeni
Kanunu’nun sonuçlarından biri değildir?

9.

Kadınlara miras konusunda eşitlik ilkesi
getirilmiştir.

A)

Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme
hakkı tanınmıştır.

B)

Resmî nikâh mecburi hale getirilmiştir.C)
Toplumsal alanda kadın erkek eşitliği
sağlanmıştır.

D)

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

10.

Hızla fabrikalaşmaya geçilmesiA)
Sanayinin teşvik edilmesiB)
Özel girişime karşı olunmasıC)
Millî sanayi kollarının kurulmasıD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış
Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?

11.

Ülkede yaşayan bütün gayrimüslimler Türk
vatandaşı kabul edilecek

A)

Kapitülasyonlar Müttefik Devletler yararına
yeniden yürürlüğe konulacak ve
genişletilecek

B)

Boğazlardan geçişler, Türkiye başkanlığında
kurulacak uluslararası bir “Boğazlar
Komisyonu” tarafından düzenlenecek

C)

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır,
Meriç Nehri olacak

D)

Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı
aşağıdakilerden hangisine karşıdır?

12.

ÇağdaşlıkA)
IrkçılıkB)
AkılcılıkC)
LaiklikD)

Türk milletini geri bırakmış olan kurumları
kaldırarak yerlerine, milletin çağın
gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni
kurumlar koymayı temel hedef edinen Atatürk
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

HalkçılıkA)
CumhuriyetçilikB)
DevletçilikC)
İnkılapçılıkD)

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

14.

Türk milletine inanmak ve güvenmekA)
DurağanlıkB)
Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyinin
üstüne çıkarılması

C)

Millî tarih bilinciD)

Türkiye Milletler Cemiyeti’ne aşağıdaki
tarihlerden hangisinde üye olmuştur?

15.

18 Temmuz 1932A)
16 Mayıs 1934B)
20 Mayıs 1936C)
5 Aralık 1938D)

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

16.

İzmirA)
BağdatB)
İstanbulC)
HatayD)

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

17.

MısırA)
BulgaristanB)
IrakC)
RomanyaD)

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

18.

İranA)
IrakB)
AfganistanC)
İtalyaD)

Osmanlı Devleti’nin dünya mirasına kattığı
“Mostar Köprüsü” aşağıdaki ülkelerden
hangisinde bulunmaktadır?

19.

İtalyaA)
Bosna HersekB)
FransaC)
PolonyaD)

1945 yılında Japonya’nın Hiroşima ve
Nagasaki kentlerine atom bombası atan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

20.

AlmanyaA)
RusyaB)
ABDC)
İtalyaD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 B
Allah’ın her şeyi önceden bilmesi yani neyin,
ne zaman, nerede olacağını belli bir ölçü,
düzen ve plan içerisinde yaratmasına ne ad
verilir?

1.

FıtratA)
EvrenB)
KaderC)
KazaD)

Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak
ve sığınmaya ne ad verilir?

2.

TevekkülA)
ŞerB)
KazaC)
HayırD)

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasaların
özelliklerinden biri değildir?

3.

Allah’ın üstün kudret sahibi olduğunun ve
her şeyi hakkıyla bildiğinin göstergesi olması

A)

Evrensel olmasıB)
Her zaman ve her yerde aynı sonucu
vermesi

C)

Tecrübeler sonucu ortaya konulmuş olmasıD)

Tavaftan hemen sonra Kabe'nin doğu
tarafında bulunan Safa ve Merve tepeleri
arasında, hızlı adımlarla yedi defa gidip
gelmeye ne ad verilir?

4.

ŞavtA)
Sa'yB)
VakfeC)
İhramD)

Hac görevi süresince giyilen beyaz elbiseye
ne ad verilir?

5.

MikatA)
TavafB)
İhramC)
ŞavtD)

Aşağıdakilerden hangisi zekât veren kişide
aranan şartlardan biri değildir?

6.

Merhametli olmakA)
Akıllı olmakB)
Ergenlik çağına girmiş olmakC)
Zengin olmakD)

“Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı,
yakınlara yardım etmeyi emreder; O,
düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor”
ayeti aşağıdaki surelerden hangisinde
geçmektedir?

7.

BakaraA)
NahlB)
NecmC)
Âl-i İmranD)

Kurban Bayramı arifesinde öğle vaktinden
bayram sabahına kadar, bir süre Arafat’ta
bulunmaya ne ad verilir?

8.

FitreA)
UmreB)
Sa’yC)
VakfeD)

"Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından
daha hayırlı bir lokma yememiştir." hadisi
Rasulullah'ın (s.a.v) hangi özelliğini
vurgulamaktadır?

9.

Sabırlı olmasıA)
Merhametli olmasıB)
Çalışmayı sevmesiC)
Hoşgörülü olmasıD)

"Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da
bunları seven ol. Fakat sakın beşincisi olma
helak olursun." hadisi Hz. Muhammed'in
(s.a.v) hangi yönüne işaret etmektedir?

10.

Zamanı iyi değerlendirmesiA)
Affedici olmasıB)
Güvenilir bir insan olmasıC)
Bilgiye önem vermesiD)
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B
Bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı
derecede bağlanıp ondan başkasını
düşünememe durumuna ne denir?

11.

TaassupA)
TaklitB)
BilgiC)
TercihD)

İslam’da dinî sorumluluğun ön koşulu olarak
aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir?

12.

BilimA)
AkılB)
İlimC)
İhsanD)

Aşağıdakilerden hangisi aklın insana
sağladığı faydalardan biri değildir?

13.

Doğruyu yanlıştan ayırmaA)
Yaşamı kolaylaştırmaB)
Dünyada varoluşun sebebi olmaC)
Mantıklı düşünmeyi sağlamaD)

Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın
zararlarından biridir?

14.

Kumar, oynayanların ruh sağlığını bozar.A)
Kumar, biyolojik zararlar verir.B)
Kumar, toplu ölümlere sebep olur.C)
Kumar, sosyal hayatı yok eder.D)

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına sebep
olan davranışlardan biri değildir?

15.

Başkalarıyla alay etmekA)
Dürüst olmakB)
Kötü zanda bulunmakC)
Gıybet etmekD)

Kur’an-ı Kerim’de “Kendi elinizle kendinizi
tehlikeye atmayın! İyilik edin. Şüphesiz Allah
iyilik edenleri sever.” ayeti hangi surede
geçmektedir?

16.

BakaraA)
ŞûraB)
NisaC)
İsrâD)

Hıristiyanlığın kutsal kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

HahamA)
TevratB)
TeslisC)
İncilD)

Tüm insanlık için gönderilen son ilahi din
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

YahudilikA)
İslamB)
BudizmC)
HristiyanlıkD)

Aşağıdakilerden hangisi ilahi olmayan
dinlerden biridir?

19.

YahudilikA)
HıristiyanlıkB)
İslamC)
BudizmD)

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik dinindeki
On Emir’den biri değildir?

20.

Hırsızlık yapmayacaksın.A)
Anne babana saygı göstereceksin.B)
Pazar günü hiçbir iş yapmayacaksın.C)
İnsan öldürmeyeceksin.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.


