
 

            

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

BA - AÇIKÖĞRETİM OKULLARI

 

 
 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

2017-2018 ÖĞRETİM YILI BATI AVRUPA - BALKANLAR 

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU I. DÖNEM SINAVI 
 

 

 
ÖĞRENCİNİN 
 

SOYADI : …………………………………………………………………….................................................... 

ADI : ……………………………….............................................................................................................. 

T.C. KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ........................................................................................................... 

SINAV SALON NO : ……………........................................................ SIRA NO: ..................................... 

Sınavla ilgili soru kitapçığının ön ve arka kapağındaki tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum. 

 
İMZA:………………………………. 
 

SINAV İÇERİĞİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR 
 

1. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakika, toplam süre 150 dakikadır. 
2. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi 

bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir. Sınavın 
başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği 
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

4. Sınav sırasında hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımının (A, 
B, C,…, Y, Z), program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. 
tuşlar bulunamaz. 

 
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da 
mutlaka dikkatlice okuyunuz. 
 

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, 
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No
TÜRKÇE 5 20 02
MATEMATİK 5 20 04
FEN BİLİMLERİ 5 20 08
SOSYAL BİLGİLER 5 20 10
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 20 12
TÜRKÇE 7 20 14
MATEMATİK 7 20 16
FEN BİLİMLERİ 7 20 20
SOSYAL BİLGİLER 7 20 22
ALMANCA 7 20 24
İNGİLİZCE 7 20 27
FRANSIZCA 7 20 30

A 0300
3. OTURUM Cumartesi



TÜRKÇE 5 A
“İstiklâl Marşı”nın bestecisi aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Mehmet Emin YurdakulA)
Mehmet Akif ErsoyB)
Adnan SoygunC)
Osman Zeki ÜngörD)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Felaket
kimlerin başına gelirse onları mahveder.”
anlamına gelir?

2.

Göze yasak olmaz.A)
Çobansız koyunu kurt kapar.B)
Ateş düştüğü yeri yakar.C)
Hazıra dağ dayanmaz.D)

“Herhangi bir üstünlüğünden dolayı
şişinmek, caka yapmak” anlamında kullanılan
deyim aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Bıyık altından gülmekA)
Hava atmakB)
Elekten geçirmekC)
Nevri dönmekD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim
yoktur?

4.

Arkadaşımın ağzı çok iyi laf yapardı.A)
Yemekte yediğim tatlıdan içim bayıldı.B)
Eve dönmelerini dört gözle bekliyorum.C)
Sizi de işinizden alıkoyduk.D)

Aşağıdakilerden hangisi Erdoğan
Tokmakçıoğlu’nun eserlerinden biri değildir?

5.

Karanfil SokağıA)
Mavi Şapkalı ÇocukB)
NalınlarC)
Keçi AyaklılarD)

“Denizler Altında Yirmi Bin Fersah” adlı eser
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

6.

Jules VerneA)
Lincoln BeacheyB)
La FontaineC)
Mark TwainD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tiyatro ile
ilgili bir terim değildir?

7.

sahneA)
kostümB)
bilgiC)
kulisD)

“Düzenli beslenelim ------- çeşitli sağlık
problemleri yaşayabiliriz.” cümlesinde boş
bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en
uygun şekilde tamamlar?

8.

oysakiA)
amaB)
veC)
yoksaD)

“Kelile ve Dimne”nin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

BaccacioA)
BeydebaB)
Pertev Naili BoratavC)
Eflatun Cem GüneyD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti (?) konmalıdır?

10.

Benim canım kardeşim neredeA)
Şiirin kaç dize olduğunu saymalısınB)
Kırlarda koşup oynamak istiyordukC)
Keşke şimdi orada olsaydımD)

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi eş
anlamlıdır?

11.

sınav–imtihanA)
büyük–küçükB)
sıcak–soğukC)
güzel–çirkinD)

Aşağıdakilerden hangisi yalın bir sözcüktür?12.

kardeşsizA)
gözlüklüB)
sergiC)
temizD)

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in
eserlerinden biridir?

13.

SesA)
Pembe İncili KaftanB)
Boş BeşikC)
Son KuşlarD)

“Sebil ve Güvercinler” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

14.

Ömer SeyfettinA)
Ziya Osman SabaB)
Halit Ziya UşaklıgilC)
Halide Edip AdıvarD)
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A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme
yapılmıştır?

15.

Onunla aynı sokakta oturuyoruz.A)
Bugün okula geç kalacağım.B)
İnci gibi dişleri vardı.C)
Akşamki yemek çok güzeldi.D)

Yazar, güçlü bir gözlem gücüne sahiptir.
Gözlediklerini, izlenimlerini güzel ve etkileyici bir
üslupla anlatır. Hayata bakış açışı gerçekçidir.
Hayatın iyi ve kötü yönlerini birlikte ele alır.

Yukarıdaki parçada yazarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

16.

Sevgi dolu bir insan olmasıA)
Bakış açısının gerçekçi olmasıB)
Gözlem gücünün çok iyi olmasıC)
Üslubunun etkileyici olmasıD)

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi zıt
anlamlıdır?

17.

taze–bayatA)
tabiat–doğaB)
yel–rüzgârC)
mektep–okulD)

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde
ünlü düşmesi meydana gelmiştir?

18.

Bu yaz sıcaklardan bunaldık.A)
Çayına her zaman bal katar.B)
Bomba bu şehre düşmüş sanki.C)
Dün seni sinemada gördüm.D)

“Ben Sana Mecburum, Sisler Bulvarı, Duvar”
adlı eserler aşağıdaki şairlerden hangisine
aittir?

19.

Turgut UyarA)
Attilâ İlhanB)
Yahya Kemal BeyatlıC)
Orhan VeliD)

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde yazım
yanlışı vardır?

20.

Türk Dil Kurumu, 1932’de kuruldu.A)
Burak ile Engin geldiler.B)
Yahya Kemal’in şiirleri “Kendi Gök
Kubbemiz” adı altında yayımlandı.

C)

Bugün Gökyüzü iyice bulutlu.D)
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MATEMATİK 5 A

1. ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Yukarıdaki çarpma işleminde K, P, R, S ve T
harfleri birer rakamı temsil etmektedir.

Buna göre, K aşağıdakilerden hangisidir?1.

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

Yukarıdaki işleme göre, P + R + S + T toplamı
kaçtır?

2.

6A)
8B)
9C)
11D)

1760 adet ayva 32’li kolilere doldurulacaktır.
Bu iş için en az kaç adet koli gereklidir?

3.

36A)
44B)
50C)
55D)

Hesap makinesi ile 48354 sayısından 21569
sayısını çıkaran Ayşe, eksilen sayının yüzler
basamağını yanlışlıkla “0” olarak yazdığını fark
ediyor.

Buna göre, Ayşe’nin bulduğu sonuçla gerçek
sonuç arasındaki fark kaçtır?

4.

250A)
276B)
300C)
324D)

İlhan Öğretmen, öğrencilerine 25 defter, 20
kalem ve 10 silgi alacaktır. Yukarıdaki tabloda
verilen kırtasiyelerden fiyat alan İlhan,
alışverişini en ucuz kaç TL’ye yapar?

5.

380A)
410B)
450C)
470D)
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A

Yukarıdaki şekilde dikey ve yatay sıradaki
sayıların toplamları eşittir.

Buna göre, K, L ve M’nin yerine
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

K L M

6.

1,35 1,95 0,90A)
1,65           2,00 1,25B)
1,65 2,25 0,90C)
1,85 2,45 1,95D)

Kenan elindeki misketlerin 1/12’sini Melda’ya,
3/8’ini Tolga’ya ve  1/6’sını Ayfer’e veriyor. 

Buna göre, Kenan’a misketlerinin kaçta kaçı
kalmıştır?

7.

A)

B)

C)

D)

Hülya, Merve, Onur ve Sevgi bir sınava
girmişlerdir. Aynı sürede aynı testin Hülya
4/25'ini, Merve %36’sını, Onur 0,48’ini, Sevgi ise
9/20'sini cevaplamıştır.

Buna göre, soruları en yavaş cevaplayan
öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?

8.

OnurA)
HülyaB)
SevgiC)
MerveD)

Nazlı’nın almak istediği kazağın fiyatı 69,90
TL’dir. 

45 TL’si olan Nazlı’nın kazağı alabilmesi için
en az kaç TL’ye daha ihtiyacı vardır?

9.

22,90A)
23,10B)
24,90C)
25,50D)

Onlar basamağında 5, birler basamağında 7,
onda birler basamağında 2 olan bir sayının
ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi
olamaz?

10.

57,24A)
157,2B)
457,12C)
3257,21D)

Dörtgenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

11.

Eşkenar dörtgenin bütün kenar uzunlukları
birbirine eşittir.

A)

Yamuğun karşılıklı kenar uzunlukları
birbirine eşittir.

B)

Dikdörtgenin köşegenleri birbirini ortalar.C)
Karenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir.D)
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A
Kareli bir zeminde B noktası C noktasının 2 birim
solunda 1 birim yukarısındadır. A noktası da B
noktasının 2 birim solunda 3 birim aşağısındadır.

Buna göre, A noktasının C noktasına göre
konumu aşağıdakilerden hangisidir?

12.

2 birim sağ, 1 birim yukarıA)
2 birim sol, 1 birim aşağıB)
4 birim sağ, 2 birim yukarıC)
4 birim sol, 2 birim aşağıD)

13. ve 14. soruları aşağıdaki grafiğe göre
cevaplayınız.

Yukarıdaki grafik bir okuldaki öğrenci temsilcisi
seçim sonuçlarını göstermektedir.

Bu grafiğe göre, en az oyu hangi öğrenci
almıştır?

13.

OyaA)
SılaB)
AliC)
EdaD)

Yukarıdaki grafiğe göre, toplam oy sayısı
kaçtır?

14.

900A)
1050B)
1100C)
1200D)

15.

42A)
56B)
64C)
68D)
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A

Kare biçimindeki bir arsa yukarıdaki şekildeki gibi
eş karesel bölgelere ayrılarak taralı karesel
bölgenin tamamına havuz yapılıyor. Havuzun
çevre uzunluğu 24 cm’dir.

Bu durumda, arsanın havuz yapılmadan
önceki alanı kaç cm2 dir?

16.

144A)
169B)
196C)
225D)

Bir televizyon kanalında 13:10’da yayınlanmaya
başlayan film, saat 15.50’de bitmiştir. 

Film süresince 3 kez 16’şar dakikalık reklam
arası verildiğine göre, film kaç dakikadır?

17.

108A)
110B)
112C)
114D)

Yukarıdaki şeklin çevre uzunluğu kaç
birimdir?

18.

24A)
25B)
26C)
27D)

Alanı 48 cm2 ve kenar uzunlukları cm
cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgenin
çevre uzunluğu en az kaç cm’dir?

19.

16A)
24B)
28C)
32D)

Tabanının bir kenar uzunluğu 2 cm ve
yüksekliği 3 cm olan kare prizma şeklindeki
kutunun yüzey alanı kaç cm2 dir?

20.

48A)
44B)
36C)
32D)
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FEN BİLİMLERİ 5 A
En basit mikroskobik canlılara ne ad verilir?1.

SürüngenA)
BakteriB)
YosunC)
SolucanD)

Ay’a ilk yolculuk ne zaman yapılmıştır?2.

4 Ekim 1957A)
3 Kasım1957B)
12 Nisan 1961C)
16 Temmuz 1969D)

I. Dünya Güneşten daha büyüktür.
II. Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşur.
III. Dünya’daki yaşamın temel kaynağı Güneş’tir.

Güneş ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

3.

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

Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün tamamen
aydınlık olduğu evreye ne ad verilir?

4.

HilalA)
DolunayB)
Yeni ayC)
Son dördünD)

Omurgalı hayvanlar içinde en gelişmiş
hayvan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

5.

MemelilerA)
SürüngenlerB)
BalıklarC)
KurbağalarD)

Aşağıdakilerden hangisi omurgasız
hayvanlara örnek olarak verilir?

6.

KertenkeleA)
KurbağaB)
SazanC)
AhtapotD)

Hava direnci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

7.

Havada hareket eden cisimlerle hava
arasında bir etkileşim vardır.

A)

Havanın cisimlere uyguladığı kuvvete hava
direnci denir.

B)

Hava direnci cisimlerin hareketini
kolaylaştırır.

C)

Cismin havayla temas eden yüzeyi ne kadar
genişse hava direnci de o kadar fazla olur.

D)

Kuvvet değerinin birimi aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

PascalA)
FaradayB)
TeslaC)
NewtonD)

Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici
özelliklerinden biridir?

9.

Madde miktarıA)
Erime noktasıB)
Donma süresiC)
Sıcaklık değeriD)

Katı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz
haline geçmesine ne ad verilir?

10.

YoğuşmaA)
ErimeB)
DonmaC)
SüblimleşmeD)

Sıcaklık değeri birimi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

KaloriA)
JouleB)
CelciusC)
MolarD)

Sabah aynaya baktığımızda kendimizi
görmemizin sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Işığın kırılmasıA)
Işığın soğrulmasıB)
Işığın yansımasıC)
Işığın kaybolmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit
eden faktörlerden biri değildir?

13.

Aşırı avlanmaA)
Nüfus azalışıB)
Çevre kirliliğiC)
Doğal afetlerD)

Atmosferdeki gazların güneş ışınlarının bir
kısmını tutarak yeryüzünün ısınmasına neden
olmasına ne ad verilir?

14.

Sera etkisiA)
DepremB)
Yanardağ patlamasıC)
Nükleer kazaD)
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A
I. Gözlük camı
II. Tül perde
III. Kapı
IV. Buzlu cam

Yukarıdakilerden hangileri yarı saydam
maddelere örnektir?

15.

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

Pürüzsüz bir yüzeye 45°’lik açıyla çarpan bir
ışın kaç derece ile yansır?

16.

30A)
35B)
40C)
45D)

Tasarlanan ürünün prototipinin
yapılabileceği aşama aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

PlanA)
TasarımB)
TestC)
GelişimD)

Bir elektrik devresinde ampulün içine
yerleştirildiği yere ne ad verilir?

18.

AnahtarA)
Pil yatağıB)
DuyC)
PrizD)

Bir elektrik devresindeki pil aşağıdaki
şekillerden hangisi ile gösterilir?

19.

A)

B)

C)

D)

Bir bilimsel araştırma sürecinin ilk aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Hipotezin test edilmesiA)
Problemin belirlenmesiB)
Yöntemin belirlenmesiC)
Deneyin tasarlanmasıD)
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SOSYAL BİLGİLER 5 A
Dünyadaki savaş, affet ve yoksulluk gibi
zorluklarla mücadele eden çocukların
haklarını koruyan ve yardımcı olan Birleşmiş
Milletler kuruluşu aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

MAPUDERA)
HAYTAPB)
OECDC)
UNICEFD)

Aşağıdakilerden hangisi devletin parasız
olarak sağlaması gereken hizmetlerden
biridir?

2.

Koopartif inşaatlarını yaygınlaştırmasıA)
Alışveriş merkezleri inşa etmesiB)
Ülkenin her yerinde ilköğretim hizmeti
verilmesi

C)

Ithal ürünlerin ülkeye getirlmesini sağlamasıD)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
ne zaman kabul edilmiştir?

3.

20 Kasım 1989A)
21 Aralık 1990B)
6 Temmuz 1991C)
13 Ekim 1992D)

Dokunduğu herşeyi altına çevirdiği anlatılan
kral aşağıdakilerden hangisidir?

4.

HermesA)
MidasB)
LabarnaC)
KroisosD)

Aşağıdakilerden hangisi tarihi eser
tiplerinden biri değildir?

5.

KaleA)
HeykelB)
Antik kentC)
MağaraD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklar
arasında yer almaz?

6.

OrmanA)
HanB)
DenizC)
GölD)

Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu
yüzey şekline ne ad verilir?

7.

GölA)
VadiB)
PlatoC)
DeltaD)

Yazların sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı
geçtiği iklim türü aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Akdeniz iklimiA)
Ilıman iklimB)
Karadeniz iklimiC)
Karasal iklimD)

Yağışın fazla olduğu yerlerde, dik
yamaçlardan aşağıya doğru toprak örtüsünün
kayması durumuna ne ad verilir?

9.

SelA)
ÇığB)
HeyelanC)
ErozyonD)

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının
ortak özelliklerinden biri değildir?

10.

Araştırmacı olmalarıA)
Çalışkan olmalarıB)
Ulaşabilir olmalarıC)
Meraklı olmalarıD)
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A
Sanal ortam tehditlerine karşı alınan önlemler
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

11.

Kişel bilgiler paylaşılmamalıdır.A)
Site içeriklerine dikkat etmek gereklidir.B)
Virüslerden koruyan programlar
kullanılmalıdır.

C)

Doğru bilgi alamak için inernette uzun
zaman geçirilmelidir.

D)

Türkiye de petrolün çıktığı bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Doğu AnadoluA)
Güneydoğu AnadoluB)
KaradenizC)
Iç AnadoluD)

Bir bölgede fabrika kurulduğunda
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

13.

Işsizlik artar.A)
Halkın gelir seviyesi artar.B)
Bölgeye göçler artar.C)
Bölgedeki konut sayısı artar.D)

Sanayinin en çok geliştiği bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Iç AnadoluA)
KaradenizB)
EgeC)
MarmaraD)

Aşağıdakilerden hangisi egemenlik ve
bağımsızlık sembollerinden biridir?

15.

Anıtlar ve Müzeler BakanlığıA)
Türk Dil KurumuB)
Milli Güvenlik KuruluC)
İstiklâl MarşıD)

Aşağıdakilerden hangisi muhtarın
görevlerinden biri değildir?

16.

Eğitim ve kültür organizasyonları yapmasıA)
Doğum ve ölümler sonrası gerekli belgeleri
hazırlaması

B)

Okula başalaması gereken çocukları
belirleyip eğitim kurumlarıyla paylaşması

C)

Yeni tanışanların kayıt işlemlerini yapmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi kurulabilecek sivil
toplum kuruluşu alanlarından biri değildir?

17.

Hayvan haklarıA)
Kadın haklarıB)
Ticaret faaliyetleriC)
Kültür sanat faaliyetleriD)

Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının
görevlerinden biri değildir?

18.

Fabrikaların açılması sağlamasıA)
Kültür sanat ve spor faaliyetlerini
desteklemesi

B)

Çevre temizliğinin yapılmasını sağlamasıC)
Altyapı çalışmalarının yapmasını sağlamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi dünya miraslarının
zarar görme nedenlerinden biri değildir?

19.

SanayileşmeA)
BüyümeB)
İhmalC)
KentleşmeD)

Günümüzde ürünlerin taşınmasının hızlı ve
kolay hale gelmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Ticaret ile uğraşanların artmasıA)
Ülkeler arası dostluğun gelişmesiB)
Ulaşım araçlarını artmasıC)
Ürünlere olan ihtiyacın azalmasıD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 A
Allah’ın doksan dokuz ismine ne ad verilir?1.

VahdaniyetA)
EsmayıhüsnaB)
SemiC)
TekvinD)

“Muhalefetünli’l-Havadis” sözcüğünün anlamı
nedir?

2.

Allah’ın her şeyi işitmesiA)
Allah’ın yoktan var etmesiB)
Allah’ın yaratılmış varlıklara benzememesiC)
Kur’an-ı Kerim’in bir suresiD)

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel
özelliği aşağıdakilerden hanisidir?

3.

Canlı olmasıA)
Akıllı olmasıB)
Ellerini kullanabilmesiC)
Yemek yemesiD)

İhlâs suresi kaç ayettir?4.

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

Peygamberin yaptığı bizim de yapmamızı
istediği iş ve davranışlara ne ad verilir?

5.

FarzA)
SünnetB)
MübahC)
VacibD)

Namaz vaktinin girdiğini belirtmek amacıyla
müezzinin ezan okuduğu yere ne ad verilir?

6.

Vaaz kürsüsüA)
MinberB)
MihrapC)
MinareD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel
ibadetlerinden biri değildir?

7.

Hacca gitmekA)
Zekât vermekB)
Oruç tutmakC)
Meleklere inanmakD)

Günde beş vakit, dinî bakımdan belirlenen
kurallara göre yapılan ibadet aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

NamazA)
DuaB)
TevekkülC)
TefsirD)

Sözlükte, gereksiz yere para, zaman, emek
vb. harcama, savurganlık ve tutumsuzluk
anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

DiyetA)
CimrilikB)
İsrafC)
AlışverişD)

Peygambere sevgimizi, saygımızı ve
bağlılığımızı göstermek için yaptığımız duaya
ne ad verilir?

10.

KevserA)
FatihaB)
SalavatC)
İhlasD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilk çocuğunun adı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

ZeynepA)
FatımaB)
Ümmü GülsümC)
KasımD)
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A
Allah’ı bilen, Allah’a yönelen ve batıldan
hoşlanmayan anlamına gelen sözcük
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

EminA)
YaradanB)
VahiyC)
HanifD)

Allah tarafından gönderilen son din
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

HristiyanlıkA)
BudistlikB)
İslamiyetC)
YahudilikD)

Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılış amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Yalnızca Allah’a kulluk etmekA)
Hoşgörülü ve kibar olmakB)
Kendini diğer varlıklardan üstün görmekC)
Hırsızlık, zina ve küfür etmemekD)

Müslümanlıkta kutsal kabul edilen kandil
gecesi sayısı kaçtır?

15.

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

I. Beraat
II. Kurban
III. Mevlit

Yukarıdakilerden hangileri dinî
bayramlarımız arasında yer alır?

16.

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

Hızır ve İlyas peygamberin yılda bir defa bir
araya geldiklerine inanılan, 6 Mayıs günü
kutlanılan bayram aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

HıdırellezA)
Kadir GecesiB)
NevruzC)
Kutlu DoğumD)

Atatürk’e aşağıdaki savaşlardan hangisinde
gösterdiği üstün başarılardan dolayı “Gazi”
unvanı verilmiştir?

18.

Başkomutanlık Meydan MuharebesiA)
Sakarya Meydan SavaşıB)
I. İnönü SavaşıC)
II. İnönü SavaşıD)

Aşağıdakilerden hangisi bir milletin bütün
bireylerini birbirine bağlayan ortak
değerlerden biri değildir?

19.

SaygıA)
Millî marşB)
BayrakC)
VatanD)

Peygamber efendimizin “Birbirinizi
sevmedikçe olgun mümin olamazsınız.”
sözüyle anlatmak istediği değerler
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

20.

Sevgi ve barışA)
Hoşgörü ve sadakatB)
Vatan ve milletC)
İman ve inançD)
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TÜRKÇE 7 A
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin
anlamdaşı vardır?

1.

yazA)
ilkB)
uzakC)
boşD)

“Bu hastalık nasıl başladı( ) ne vakit başladı( )
hatırlamıyorum.” cümlesinde boş parantezle
gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi sırasıyla gelmelidir?

2.

(,), (,)A)
(?), (?)B)
(,), (?)C)
(!), (!)D)

Aşağıdakilerden hangisi oluş bildiren bir
fiildir?

3.

getir-A)
al-B)
oku-C)
büyü-D)

Aşağıdakilerden hangisi konuşma
türlerinden biri değildir?

4.

Bağırarak konuşmaA)
Karşılıklı konuşmaB)
Topluluk karşısında konuşmaC)
Tartışmalı konuşmaD)

Aşağıdaki fiillerden hangisi olumsuzluk eki
almıştır?

5.

oturdumA)
gelmeyeceğimB)
geçiyorlardıC)
gideceğimD)

Aşağıdakilerden hangisi en iyi dinleme
şeklidir?

6.

İstekli A)
Amaçlı B)
Yaratıcı C)
KatılımlıD)

“Kaşağı” adlı öykü aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

7.

Mehmet RaufA)
Halit Ziya UşaklıgilB)
Ömer SeyfettinC)
Tevfik FikretD)

Konuşurken sözcüklerdeki kimi hecelerin
veya cümlelerdeki kimi sözcüklerin daha
belirgin söylenmesine ne ad verilir?

8.

NoktalamaA)
TonlamaB)
VurguC)
DuraklamaD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil
diğerlerinden farklı bir şahıs eki almıştır?

9.

Yarın provaya gelsin.A)
Yavru kediyi annesine götürsün.B)
Bu filmi mutlaka seyredin.C)
Bu havada sokağa çıkmasın.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı
vardır?

10.

Bu problemi çözemiyorum.A)
Yaptığım ödevi kontrol ediyorum.B)
Şerbeti masaya koyuver.C)
İstanbul’a iki hafta önce geldik.D)
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A
Bir eserin, bir sorunun, bir olayın
özelliklerini, en ince ayrıntılarını araştırarak
göz önüne seren yazı türüne ne ad verilir?

11.

RomanA)
İncelemeB)
HikâyeC)
RöportajD)

Aşağıdakilerden hangisi bildirme yazısı
türlerinden biri değildir?

12.

MektupA)
AnıB)
RaporC)
TutanakD)

Aşağıdakilerden hangisi bir tanım
cümlesidir?

13.

Ağaçların altından uyuyakalmışız.A)
Köpeğimiz çok akıllı bir hayvan.B)
Harfler seslerin işaretidir.C)
Her hafta bir kalem kaybediyorum.D)

Aşağıdakilerin hangisinde kip kayması
vardır?

14.

Dün arkadaşlarla çok eğlendik.A)
Yarın akşam bize yemeğe geliyorlar.B)
İşim var, kapıyı sen aç.C)
Sınav sonuçları haftaya açıklanacak.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
basit zamanlıdır?

15.

Pikniğe ben de gelecektim.A)
Dün okula gelmemişti.B)
Kapı çaldığında kitap okuyordu.C)
Her gece yatmadan önce dişlerimi
fırçalarım.

D)

Konuşma organlarının görev yapmadığı;
zihnin, anlamı gözler aracılığıyla kavradığı ve
göz okuması da denen okuma türü
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Sessiz okumaA)
Eleştirel okumaB)
Sesli okumaC)
Anlayarak okumaD)

Aşağıdaki fiillerden hangisi türemiş fiildir?17.

ver-A)
sevin-B)
bak-C)
yaz-D)

"Her yazarın bakış açısı farklı olmalıdır."
cümlesinin yüklemi yapısı bakımından
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

18.

Basit fiileA)
Kurallı birleşik fiileB)
Yardımcı fiille kurulan birleşik fiileC)
Türemiş fiileD)

Konuşma havası içinde, daha senli benli 
yazılan yazılara ne ad verilir?

19.

TutanakA)
Gezi yazısıB)
ÖyküC)
SohbetD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde tezlik
anlamı vardır?

20.

Beş aydan beri iş arıyorum.A)
Sınıftan ağlayarak çıktı.B)
Şemsiyemi evde unuttum.C)
Lütfen kapıyı kapatıverin.D)
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MATEMATİK 7 A

işleminin sonucu kaçtır?

1.

6A)
4B)
8C)
16D)

Yukarıdaki sayı piramidinde, üstteki kutular
alttaki iki kutunun toplamı şeklinde yazılmıştır. 

Buna göre, a+b+c toplamı kaçtır?

2.

8A)
12B)
20C)
24D)

Rıza bir çuval pirincin önce 3/8 ini sonra 1/4 ünü
satmıştır. 5 kg pirinci de arkadaşına vermiştir.

Çuvalda 7 kg pirinç kaldığına göre, bir çuval
pirinç kaç kg'dır?

3.

24A)
28B)
32C)
36D)

a negatif bir rasyonel sayı olduğuna göre,
aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?

4.

a2A)
a+2B)
a4C)
a+4D)

Yukarıdaki şekilde, k // m olduğuna göre, x
kaçtır?

5.

28A)
32B)
36C)
44D)

Bir satıcı 110 TL'ye aldığı bir mal için 20 TL
masraf yapmıştır.

Satıcı bu malı %30 kârla satacağına göre,
malın satış fiyatı kaç TL'dir?

6.

152A)
169B)
175C)
180D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi noktadaş üç
doğrudur?

7.

A)

B)

C)

D)

bir K noktasının apsisi +18 ise ordinatı

kaçtır?

8.

14A)
11B)
8C)
10D)

Biri diğerinden 9 yaş büyük olan iki kardeşin 5 yıl
sonraki yaşları toplamı 35 olacaktır. 

Buna göre, küçük kardeş kaç yaşındadır?

9.

6A)
7B)
8C)
9D)

Yukarıdaki denklemde x'in değeri kaçtır?

10.

26A)
28B)
30C)
32D)

Aşağıdaki çokgenlerden hangisi dış
bükeydir?

11.

A)

B)

C)

D)

Bir iç açısının ölçüsü 150° olan düzgün
çokgen kaç kenarlıdır?

12.

14A)
13B)
12C)
11D)
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A

Yukarıdaki çokgende x kaç derecedir?

13.

118oA)
110oB)
104oC)
96oD)

Birim karelerden oluşturulmuş yukarıdaki
şeklin çevre uzunluğu kaç birimdir?

14.

21A)
22B)
23C)
24D)

Yukarıda verilen ABCD paralelkenarsal
bölgenin alanı kaç cm² dir? 
( AB = 12 cm,  DH = 26 cm)

15.

240A)
252B)
288C)
312D)

Şekildeki O merkezli çemberde, 

16.

86oA)

89oB)

104oC)

110oD)

2018 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0300-A

18 İzleyen sayfaya geçiniz.



A

işleminin sonucu kaçtır?

17.

70A)
71B)
72C)
73D)

Ece, her gün bir önceki günün 3 katı kadar sayfa
okuyarak bir kitabı 3 günde bitiriyor. 

Ece günde ortalama 156 sayfa kitap
okuduğunu hesapladığına göre, ikinci gün
kaç sayfa kitap okumuştur?

18.

72A)
84B)
96C)
108D)

Yukarıdaki daire grafiğinde bir beyaz eşya
mağazasında satılan ürünlerin aylık satış
yüzdeleri verilmiştir.

Toplam 200 adet satış gerçekleştiğine göre,
kaç adet fırın ve televizyon satılmıştır?

19.

98A)
102B)
120C)
122D)

Eş bölmelere ayrılmış daire şeklindeki çark,
üzerinde yazılı olan renkte boyanıyor.

Döndürülen çark durduğunda, ibrenin sarı
veya lacivert boyalı bölmeyi gösterme
olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

A)

B)

C)

D)
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FEN BİLİMLERİ 7 A
Büyük moleküllü besin maddelerinin,
hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük
moleküllere dönüştürülmesine ne ad verilir?

1.

DeğişimA)
SindirimB)
GelişimC)
BoşaltımD)

Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek
idrar şeklinde vücuttan uzaklaştıran organ
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

BöbreklerA)
AkciğerlerB)
Kalın bağırsakC)
DeriD)

Aşağıdakilerden hangisi sindirim sisteminin
yardımcı organlarından biridir?

3.

İnce bağırsakA)
YatakB)
AnüsC)
KaraciğerD)

Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere bir
örnektir?

4.

TahtaA)
Oyun hamuruB)
BalonC)
Cam macunuD)

Kuvvet birimi aşağıdakilerden hangisidir?5.

KilogramA)
MetreB)
JouleC)
NewtonD)

Hareketli ve sabit makaraların birlikte
kullanıldığı sistemlere ne ad verilir?

6.

KaldıraçA)
KasnakB)
PalangaC)
DişliD)

Elektrik akımı aşağıdakilerden hangisi ile
oluşur?

7.

Nötr yüklerin hareketiA)
Negatif yüklerin hareketiB)
Pozitif yüklerin hareketiC)
Nötr yüklerin pozitif yüklenmesiD)

Paralel bağlı ampullerin bulunduğu devre ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Ampuller özdeş ise hepsinin üzerinden aynı
akım geçer.

A)

Ampullerden biri sönerse, diğerleri ışık
vermeye devam eder.

B)

Ampul sayısı artırılırsa, diğer ampullerin
parlaklığı değişmez.

C)

Paralel bağlı özdeş ampullerin hepsi farklı
parlaklıkta olur.

D)

K, L, M ve N yüklü cisimlerinden K, L’yi itiyor,
M’yi çekiyor; M de N’yi itiyor.

Buna göre cisimlerin yük cinsi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

K, L cisimlerinin yük cinsi aynıdır. A)
K, L cisimlerinin yük cinsi farklıdır.B)
K, M cisimlerinin yük cinsi aynıdır.C)
M, N cisimlerinin yük cinsi farklıdır.D)

Aşağıdakilerden hangisi heterojen
karışımlardan biri değildir?

10.

SalataA)
Tuzlu suB)
Su-zeytinyağı karışımıC)
Çamurlu suD)

Aynı cins atomlardan meydana gelen saf
maddelere ne ad verilir?

11.

ElementA)
İyonB)
ElektronC)
CevherD)
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A
Atomlar elektron kaybettikleri zaman
aşağıdakilerden hangisi oluşur?

12.

AnyonA)
KatyonB)
ÇözeltiC)
KarışımD)

Işık enerjisinin varlığını aşağıdakilerden
hangisi ile anlarız?

13.

ManometreA)
AnemometreB)
RadyometreC)
DansitometreD)

Canlılarda D vitamini oluşmasını hızlandıran,
bakterilerin yok edilmesinde, dezenfekte de
ve kokuşmanın önlenmesinde kullanılan
ışınlar aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Mor ötesi ışınlarA)
X-ışınlarıB)
Kızıl ötesi ışınlarC)
Gama ışınlarıD)

Güneşten gelen ışınların cisimler üzerinde
tutulmasına ne ad verilir?

15.

Işığın yansımasıA)
Işığın tayfıB)
Işık kaynağıC)
Işığın soğurulmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi cansız çevre
faktörlerinden biri değildir?

16.

IşıkA)
Toprağın yapısıB)
AyrıştırıcılarC)
İklimD)

Tundra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

17.

Tundrada  kışlar kısa ve serindir.A)
Tundradaki bitki ve mikroorganizmalar kış
aylarında uyku halinde olurlar.

B)

Tundra kuzey kutbu yakınlarında bulunur.C)
Tundrada toprağın alt tabakası yıl boyunca
donmuş durumda bulunur.

D)

Kuzey yönünü gösteren yıldızın adı
aşağıdakilerden hanisidir?

18.

OrionA)
EjderhaB)
KüçükayıC)
KutupD)

Besin zincirinin ilk basamağını
aşağıdakilerdin hangisi oluşturur?

19.

TüketicilerA)
EkosistemB)
ÜreticilerC)
AyrıştırıcılarD)

Buz, donmuş haldeki gazlar ve tozla karışmış
halde bulunan katı kayaç malzemelerden
oluşan, diğer bir adı da kirli kartopu olan gök
cismi aşağıdakilerden hangisidir?

20.

GezegenA)
Kuyruklu yıldızB)
UyduC)
Gök taşıD)
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SOSYAL BİLGİLER 7 A
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim
araçlarının sağladığı yararlardan biri
değildir?

1.

Hızlı ve yaygın haberleşmeA)
Kültür aktarımını sağlamaB)
Kamuoyu oluşturmaC)
Yüz yüze ilişkileri artırmaD)

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde yeraltı
kaynaklarının varlığı ve işletilmesi nüfus
yoğunluğunu artırmıştır?

2.

KonyaA)
KaramanB)
ZonguldakC)
MuşD)

İlk Osmanlı medresesi 1331 yılında Orhan
Bey tarafından nerede açılmıştır?

3.

KonyaA)
KayseriB)
İznikC)
SöğütD)

Osmanlı Devleti’nin gerilemesinde
aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

4.

Avrupa ile ilişki ve etkileşimin artmasıA)
Medreselerdeki eğitimin bozulmasıB)
Tımar sisteminin çökmesiC)
Yeniçeri Ocağının bozulmasıD)

Aşağıdaki deniz savaşlarından hangisinden
sonra Akdeniz bütünüyle Osmanlı Devleti’nin
egemenliğine girmiştir?

5.

KorfuA)
İnebahtıB)
PrevezeC)
RodosD)

II. Mahmut döneminde ıslahatlara en büyük engel
durumunda olan Yeniçeri Ocağı kaldırılarak
yerine Batılı tarzda modern bir ordu kuruldu.

Bu reform aşağıdakilerden hangisine kanıt
olarak gösterilemez?

6.

Askeri alanda ilk kez yenilik yapıldığınaA)
Yeniçeri Ocağı'nın bozulduğunaB)
Yeniçerilerin, yenilik hareketlerine karşı
çıktığına

C)

Yeniçeri Ocağı'nın çağ dışı kaldığınaD)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde
yapılan hatalardan biridir?

7.

Farklı düşünceleri paylaşmaA)
Göz teması kurmaB)
Sürekli öğüt vermeC)
Söylenenleri onaylamaD)

13. yüzyılda Anadolu’da kurulan mesleki ve
ahlaki eğitimde önemli rol oynayan Ahilik
teşkilatının kurucusu aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Hacı Bektaş VeliA)
Yunus EmreB)
Mevlâna Celaleddin RûmiC)
Ahi EvranD)

Coğrafi keşiflere kadar dünya ticaretinde
önemli olan ticaret yolu aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Süveyş KanalıA)
İpek YoluB)
İstanbul BoğazıC)
Kral YoluD)

Türkiye’de nüfus yoğunluğunun az olduğu
yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

10.

Milli gelirde artışa neden olur.A)
Üretim fazladır.B)
Turizm yoğunlaşmıştır.C)
İşgücünde azalma yaşanır.D)
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A
Devletin çalışanlara sosyal güvence
sağlamak amacıyla kurduğu Emekli Sandığı,
BAĞ-KUR, SSK gibi sosyal güvenlik
kurumları hangi isim altında birleştirilmiştir?

11.

Türkiye Güvenlik Kurumu- TGKA)
Türkiye Sigortalar Kurumu- TSKB)
Milli Güvenlik Kurumu- MGKC)
Sosyal Güvenlik Kurumu- SGKD)

MÖ 3500’lü yıllarda yazıyı ilk bulan uygarlık
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

SümerlerA)
HititlerB)
FenikelilerC)
LidyalılarD)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da
Rönesans hareketlerine yol açan
gelişmelerden biri değildir?

13.

Matbaanın kullanılmaya başlanmasıA)
Kiliseye duyulan güvenin artmasıB)
Sanattan hoşlanan zengin bir sınıfın ortaya
çıkması

C)

Hümanizmin gelişmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde
devletin gelir ve giderlerinden, diğer bir
deyişle maliyeden sorumlu divan üyesidir?

14.

DefterdarA)
KazaskerB)
SadrazamC)
VezirD)

Aşağıdakilerden hangisi Reform
hareketlerinin sonuçlarından biridir?

15.

Hristiyanlığın amaçlarından uzaklaşmasıA)
Avrupa’da dini baskının artmasıB)
Laik düşüncenin ortaya çıkmasıC)
Katolik kilisesinin zenginleşmesiD)

Orta Asya Türk devletlerinde siyasi,
ekonomik ve askeri kararların alındığı
meclise ne ad verilir? 

16.

CenkA)
KurultayB)
TöreC)
İlD)

Avrupa’da kilise ve din adamlarına olan
güvenin azalmasında aşağıdakilerden hangisi
etkili olmamıştır?

17.

İncil’in değişik dillere çevrilmesiA)
Antik eserlerin incelenmesiB)
Dünya’nın yuvarlak olduğunun keşfedilmesiC)
Matbaanın geliştirilip kullanılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat,
edebiyat, bilim ve düşünce mirasını koruma
yollarından biri değildir?

18.

Müze ve kütüphaneler kurmakA)
Ortak mirası korumak ve geliştirmekB)
Bireyleri eğitmekC)
İnsanların kullanımını kısıtlamakD)

Milliyetçilik akımından en çok Rusya, Osmanlı
ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları
etkilenmiştir.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Avrupa’ya yakın olmalarıA)
Çok uluslu bir yapıya sahip olmalarıB)
Baskıcı bir yönetime sahip olmalarıC)
Ortak düşmana sahip olmalarıD)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile aynı grupta
yer almıştır? 

20.

AlmanyaA)
FransaB)
RusyaC)
İngiltereD)
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ALMANCA 7 A
Ich habe einen Bleistift aber ------- Heft.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

1.

keinA)
keinerB)
keineC)
keinemD)

A: Wie geht es ------- Kind?
B: Danke, es geht ------- schon besser.

Welche Wörter ergänzen die Lücken im
obigen Dialog?

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

2.

Ihrer / ihnA)
Ihnen / ihrB)
Ihre / ihreC)
Ihrem / ihmD)

Wir haben unsere Mutter zum Geburtstag -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

3.

gratuliertA)
bestelltB)
gekauftC)
bedanktD)

Zwölf ------- sind ein Jahr.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

4.

TageA)
StundenB)
MonateC)
WochenD)

Von Köln fährt der Zug um 5 Uhr ab.

Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung wie
der obige Satz?

Verilen cümle ile aynı anlamı taşıyan
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Der Zug fährt um 5 Uhr von Köln ab.A)
Der Zug ist heute um 5 Uhr abgefahren.B)
Von Köln kann man jeden Tag um 5 Uhr ein
Zug finden.

C)

Um 5 Uhr soll der Zug in Köln sein.D)

Der Unterricht ------- um 8 Uhr.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

6.

verbessertA)
verstehtB)
beginntC)
verbringtD)
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A
Ich studiere in Wien.

Welche Frage kann man zum obigen Satz
nicht stellen?

Verilen cümleye aşağıdaki sorulardan
hangisi yöneltilemez?

7.

Wo studierst du?A)
Was hast du heute gemacht?B)
Studierst du in Wien?C)
Wer studiert in Wien?D)

Atatürks ------- heißt Ali Rıza Efendi.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

8.

FreundA)
BruderB)
VaterC)
OnkelD)

Was hat Ayşe verloren? (die Tasche)

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Wir suchen unsere Taschen.A)
Ayşe möchte eine neue Tasche kaufen.B)
Ayşe hat Ihre Tasche verloren.C)
Sie hat die Bücher vergessen.D)

------- du die neue Schülerin?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

10.

SeidA)
SindB)
IstC)
BistD)

Wem kaufts du ein Geschenk?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Eure Hausaufgaben.A)
Diese Handtücher.B)
Deine Handschuhe.C)
Meiner Tochter.D)

Nein, sie ist keine Lehrerin, sie ist Hausfrau.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Gehört das Buch deinem Vater?A)
Was ist dein Großvater von Beruf?B)
Ist deine Mutter Lehrerin von Beruf? C)
Wo lebt deine Tante?D)

Ahmet geht nicht zur Schule, -------.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

13.

weil ihm der Hals weh tutA)
weil er Hunger hatB)
weil er Durst hatC)
weil ich Blumen bekommen habeD)

Ich wünsche, dass das Wetter heute schön wird.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Bugün havanın güzel olacağına inanıyorum.A)
Bugün havanın güzel olmasını diliyorum. B)
Bugün hava çok güzel geçti.C)
Bugün havanın güzel olacağı söylendi.D)
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A
A: -------?
B: Weil ich krank bin.
A: Dann wünsche ich dir gute Besserung!
B: Danke!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

15.

Wann gehst du zum ArztA)
Warum gehst du zum ArztB)
Wohin gehst duC)
Wer geht zum ArztD)

Ich kommen vom Arzt.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Wie heißt der Arzt?A)
Woher kommst du?B)
Wann kommst du?C)
Warum gehst du zum Arzt?D)

A: Entschuldigung, wie komme ich zur 
Stadtbibliothek?

B: -------
A: Vielen Dank!
B: Gern geschehen!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

17.

Biegen Sie an der Kreuzung bei den Ampeln
rechts ein! Dann sehen sie sie!

A)

Dort kann man nur am Wochenende
einkaufen!

B)

Diese Bücher habe ich nicht gekauft,
sondern von der Bücherei ausgeliehen!

C)

Sie müssen das Flugzeug nehmen!D)

Die Touristen wollen ------- See schwimmen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

18.

unterA)
ausB)
überC)
imD)

A: -------
B: Was?
A: Warum fliegen wir nicht nach Afrika?
B: Das ist doch viel zu weit!
A: Aber wir werden viel Spaß haben!
B: Na, gut!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

19.

Ich fahre in die Heimat!A)
Ich habe einen Termin!B)
Ich habe heute keine Lust!C)
Ich habe eine Idee!D)

Postane okulun karşısında.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Die Post ist neben der Schule.A)
Die Post liegt gegenüber der Schule. B)
Die Post war direkt hinter der Schule.C)
Die Post und die Schule sind
nebeneinander.

D)
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İNGİLİZCE 7 A
------- she go out last night?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

IsA)
DoB)
DoesC)
DidD)

My house is ------- yours.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

similar toA)
similarB)
asC)
the sameD)

I ------- a lot of sweet.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

did use to eatA)
use to eatB)
used to eatC)
didn’t used to eatD)

The weather is cold, you ------- wear coat.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

hasn’tA)
doesn’tB)
shouldC)
didn’tD)

I always ------- milk but I never ------- coffee.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

drink / drinksA)
drinking / drinksB)
drinks / drinkingC)
drink / drinkD)

Ece is ------- than Tuğçe.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

as oldA)
olderB)
oldC)
oldestD)

Sorry, I can’t come to the museum. I ------- do my
homework.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

mayA)
have toB)
mustn’tC)
canD)

I think they ------- to the disco next Sunday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

have goneA)
wentB)
will goC)
goD)
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A
A: ------- you play basketball?
B: Yes, I can.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

MustA)
Don'tB)
Aren'tC)
CanD)

Aykut and Selim ------- the car last week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

repairedA)
repairB)
have repairedC)
are repairingD)

------- I see your license?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

WouldA)
WillB)
Can’tC)
MayD)

If I ------- the answer of the question, I ------- tell
you.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

knew / wouldA)
know / wouldB)
known / willC)
read / wouldD)

Serap is ------- a book now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

readingA)
will readB)
readC)
readsD)

The weather ------- very hot yesterday. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

isA)
wasB)
areC)
wereD)

He is a slow worker, he works --------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

15.

slowA)
earlyB)
latelyC)
slowlyD)

There is a pencil ------- the table.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

onA)
forB)
atC)
inD)
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A
------- don’t you drink tea?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

Let’s A)
WhatB)
WhyC)
Shall weD)

I can't go out ------- it is very cold.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

beforeA)
afterB)
becauseC)
soD)

------- the window.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

CouldA)
CloseB)
Have toC)
CanD)

------- I was in Ankara, I visited many places.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

BeforeA)
WhenB)
SoC)
AfterD)
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FRANSIZCA 7 A
-  -------?
-  Oui, c’est cher.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

1.

Ça coûte cherA)
Qu’est-ce que tu achètesB)
Veux-tu du caféC)
Qu’est-ce que tu veuxD)

-  Veux-tu de la salade?
-  Non, merci, je ne/n’ ------- veux pas.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

2.

enA)
leB)
aiC)
prendD)

Elle ------- dans une banque.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

3.

travaille A)
habiteB)
partC)
chezD)

C’est un professeur ------- chimie.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

4.

laA)
deB)
unC)
leD)

«S’il fait beau, nous irons au pique-nique.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Hava güzelse pikniğe gideriz.A)
Hava güzel olursa, pikniğe gideceğiz..B)
Dün hava güzel olduğu için pikniğe gittik.C)
Pikniğe gittiğimiz gün hava çok güzeldi.D)

Elle aime ------- sœur.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

6.

meA)
nosB)
sonC)
saD)

Vous voulez quelque chose?

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt
anlamlısını bulunuz.

7.

rien A)
encoreB)
plusC)
personneD)

Pierre ------- 15 ans.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

8.

asA)
estB)
aC)
esD)
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A
La semaine dernière, nous sommes allés -------
cinéma.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

9.

dansA)
à laB)
enC)
auD)

«Borcum ne kadar?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Quel est son prix?A)
Il est à combien?B)
Je vous dois combien?C)
Est-ce qu’il est cher?D)

I. Emilie est jeune.
II. Elle a les cheveux longs.
III. Elle est au concert.
IV. Elle est blonde.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

11.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

-  ------- est-ce que vous êtes née?
-  Je suis née à Lyon.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

12.

PourquoiA)
CommentB)
OùC)
QuiD)

Si vous étudiez sérieusement, vous ------- vos
examens.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

13.

réussionsA)
réussirezB)
réussissaisC)
avez réussiD)

Il est rusé ------- un vieux renard.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

14.

uneA)
plusB)
commeC)
moinsD)

Pour maigrir, ------- faire du sport.

Trouvez l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
ifadeyi bulunuz.

15.

il y aA)
ça coûteB)
ça faitC)
il fautD)

surtout     /     du volley-ball     /     fait     /     elle
      I                         II                     III             IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

16.

IV, III, I, IIA)
IV, I, III, IIB)
III, II, IV, IC)
II, III, I, IVD)
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A
Elle est ------- Vincent.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

17.

àA)
dansB)
enC)
chezD)

-  -------?
-  Oui, deux fois.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

18.

Je vous dois combienA)
Es-tu allé au PortugalB)
Tu aimes voyagerC)
Tu n’as rien faitD)

J’aime le foot. Je ------- joueur de football.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

19.

devenuA)
devenonsB)
devientC)
deviendraiD)

-  -------?
-  Il pleuvra.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

20.

Qu’est-ce qu’il fera s’il fait beau demainA)
Quel temps fera-t-il demainB)
Quelle heure est-ilC)
Où est-ce qu’il a fait ses étudesD)
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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.


