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TÜRKÇE 6 B
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük temel anlamda kullanılmıştır?

1.

Davranışlarından ağır biri olduğunu
anlamıştık.

A)

Yüzünden çok sevindiği belliydi.B)
Sözleri çok sıcaktı.C)
İki göz odada on kişi barınıyordu.D)

“Kısa” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki
cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

2.

Soğuk su parmaklarımı dondurmuştu.A)
Her gün bu konuyu tartışıyoruz.B)
Dayım, uzun boylu, yakışıklı bir adamdı.C)
Sarı sıcak günler yine başladı.D)

Aşağıda eşleştirilen sözcüklerden hangisinin
eşanlamlısı yanlış verilmiştir?

3.

doktor-hekimA)
yaramaz-tembelB)
tecrübe-deneyimC)
öğrenci-talebeD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

4.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti
yanlış kullanılmıştır?

5.

Kedileri neden sevmiyorsun?A)
Heyecandan soruları anlayamadım?B)
Bize ne zaman geliyorsunuz?C)
Konsere bilet aldın mı?D)

Gerçekte olan veya olması mümkün olan
olayların kişi, yer ve zaman belirtilerek
anlatıldığı yazı türüne ne ad verilir?

6.

ÖyküA)
DenemeB)
MasalC)
KompozisyonD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme
sıfatı vardır?

7.

Mavi renkte tertemiz bir elbise giymişti.A)
Dün seni çok aradım.B)
Bütün öğrenciler meydanda bağırıyor.C)
Çocuklar bahçede oynuyordu.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük zarf olarak kullanılmamıştır?

8.

Kısacık saçları vardı.A)
Arabadan  yavaşça indi.B)
Halamı yarın almaya gideceğim.C)
Benimle açık konuş.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yönelme
durumu eki almıştır?

9.

avizedeA)
bahçedenB)
süpürgeyiC)
kitapçıyaD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi
yoktur?

10.

gülA)
yokB)
yüzC)
yazD)
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B
“-lık/-lik/-luk/-lük” eki aşağıdakilerden
hangisine eklenirse somut bir isim yapar?

11.

güzelA)
çocukB)
korkuC)
dostD)

Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim
tamlamasıdır?

12.

Ankara'nın armuduA)
arabanın lastiğiB)
bahçe duvarıC)
çocuğun oyuncağıD)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi fiildir?13.

hızlıA)
gelB)
yarınC)
fakatD)

Aşağıdakilerden hangisi emir kipiyle
çekimlenmiştir?

14.

Sakın geç kalma.A)
Beni bir arasa!B)
Çok güzel bir evdi.C)
Bir kitap alayım.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da/de”nin
yazımı yanlıştır?

15.

Anahtarımı unutunca kapıda kaldım.A)
O saatte okulda kimse kalmamıştı.B)
Ben de onlarla gitmek istiyordum.C)
Annemde bizimle gelecek.D)

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

16.

dahiA)
veB)
amaC)
kadarD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı
vardır?

17.

Evleri kuzeye bakıyordu.A)
Bizimle açık konuştu.B)
Çok bilen çok yanılır.C)
Bugün bize gelecekler.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kişisi
diğerlerinden farklıdır?

18.

Tamam, oyunu kazandın.A)
Sivas'tan bu sabah geldik.B)
Seni gayet iyi anladık.C)
Bütün soruları bildik.D)

Aşağıdakilerden hangisi 3. çoğul kişi ve
gelecek zamanda çekimlenmiştir?

19.

okuyorumA)
acıktımB)
geleceklerC)
gidiyorlarD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç
yoktur?

20.

Ali ve Ayşe birlikte okula gittiler.A)
Annem ile babam İzmir’de yaşıyorlar.B)
Dağ gibi adam yere yıkıldı.C)
Oraya gelirim ama dışarıda beklerim.D)
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MATEMATİK 6 B

Yukarıdaki S evrensel kümesinde bir sınıfta
matematik dersinden geçenler M, fizik dersinden
geçenler F ile gösterilmiştir.

Buna göre, S kümesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Sadece matematik dersinden geçen 22 kişi
vardır.

A)

Sınıfta toplam 64 kişi vardır.B)
Her iki dersten kalan 13 kişidir.C)
Fizik dersinden kalan 34 kişi vardır.D)

I. A = {TEMMUZ kelimesinin harfleri}
II. B = {a, b, c, {d, e}}
III. C = {Kış mevsiminin ayları}
IV. D = {1 ile 11 arasındaki çift sayılar}

s(M)=5 olduğuna göre, yukarıdaki
kümelerden hangileri M kümesine denktir?

2.

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

Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 4
eksiktir. 

Annenin şimdiki yaşı 38 olduğuna göre,
kızının 5 yıl önceki yaşı kaçtır?

3.

9A)
10B)
11C)
12D)

İki sayının toplamı 2550 ve farkı 350 olduğuna
göre, küçük sayı kaçtır?

4.

1000A)
1100B)
1200C)
1250D)

6/A sınıfının mevcudu 42'dir. Erkek öğrencilerin
sayısı kız öğrencilerin sayısının yarısından 9
fazladır.

Buna göre, erkek öğrenci sayısı kaçtır?

5.

20A)
21B)
22C)
23D)

Genel terimi 5n–6 olan sayı örüntüsünde 8.
terim ile 5. terim arasındaki fark kaçtır?

6.

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

180 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?7.

5A)
4B)
3C)
2D)
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B
48 litre ve 60 litrelik tenekelerdeki zeytinyağı eşit
miktarlarda ve hiç artmayacak şekilde en az
sayıda şişelere paylaştırılacaktır.

Buna göre, kaç şişe gereklidir?

8.

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

Bir ekmeğin 1/4'ünü Bekir, 2/3'ünü Yılmaz
yediğine göre, geriye ekmeğin kaçta kaçı
kalmıştır?

9.

A)

B)

C)

D)

%12'si 102 TL olan paranın tamamı kaç
TL'dir?

10.

720A)
850B)
900C)
960D)

(2x103) + (7x101) + (4x100) + (3x102)
sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

11.

274,003A)
2074,03B)
2074,30C)
20074,3D)

Nitelikleri aynı 6 işçi bir okulu 21 günde
boyamaktadır. 

Bu okulun 7 günde boyanabilmesi için kaç
işçi gerekir?

12.

18A)
16B)
14C)
12D)

Yukarıdaki I. şekle aşağıdaki ötelemelerden
hangisi yapılırsa II. şekil elde edilir?

13.

4 birim aşağı, 5 birim sağA)
4 birim aşağı, 6 birim sağB)
5 birim aşağı, 4 birim sağC)
5 birim aşağı, 5 birim sağD)

[AB sembolü ile ifade edilen ışının şekille
gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?

14.

A)

B)

C)

D)
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B

Şekildeki E düzleminde bulunan D noktası
aşağıdaki hangi doğrular üzerindedir?

15.

I ve mA)
k ve nB)
k ve mC)
I ve nD)

Tolga, 6 farklı pantolon, 4 farklı gömlek ve 3
farklı süveteri kaç farklı şekilde giyebilir?

16.

36A)
48B)
60C)
72D)

“İ S T A T İ S T İ K” kelimesinin her bir harfi aynı
özellikteki kağıtlara yazılarak bir torbaya
atılmıştır. 

Torbadan rasgele çekilen bir harfin “S” olma
olasılığı nedir?

17.

A)

B)

C)

D)

12 sayının aritmetik ortalaması 140'tır. 

Bu sayılara kaç eklenmelidir ki aritmetik
ortalama 142 olsun?

18.

166A)
168B)
170C)
172D)

Yukarıdaki dikdörtgende taralı alan kaç cm2
dir?

19.

465A)
510B)
585C)
650D)

Merve saat 23:20'de uyumuş ve saat 06:50'de
kalkmıştır. 

Buna göre, Merve ne kadar uyumuştur?

20.

7 saat 10 dakikaA)
7 saat 30 dakikaB)
8 saatC)
8 saat 20 dakikaD)
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ALMANCA 6 B
Meryem lebt in Konya und ist ------- von Beruf.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

1.

HausfrauA)
LehrerB)
SekräterinC)
ÄrztinD)

Guten Tag Frau Schneider! Wie geht es -------?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

2.

IhnenA)
eureB)
ihrC)
michD)

Ich bin ------- (19) Jahre alt und bin Student. 

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

3.

neunzehnA)
achtzehnB)
fünfzehnC)
dreizehnD)

------- Sie in Istanbul?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

4.

KommteA)
LebstB)
WohnenC)
ArbeitestD)

A: -------
B: Ich komme aus Ankara! Und du?
A: Ich komme aus Antalya.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

5.

Wann arbeitest du hier?A)
Wer lebt hier?B)
Wann kommt ihr nach Ankara?C)
Woher kommst du?D)

Nein, ich habe keine Kinder.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

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

Gehört das Auto dir?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Nein, er kommt nicht von deiner Mutter.A)
Ja, ich kaufe eine neue Tasche.B)
Nein, das Auto gehört meinem Vater.C)
Ja, er ist ledig und möchte heiraten.D)

2018 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0500-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Manfred ist ------- und lebt allein.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak  tamamlamaz?

8.

billigA)
ledigB)
geschiedenC)
verwitvetD)

Tolga spielt gern Fussball. Das ist ------- Hobby.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

9.

seineA)
seinemB)
seinenC)
seinD)

Sie ist seit Jahren verwitvet und ------- wieder
heiraten.

Welches Wort passt  in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

10.

könntetA)
hattestB)
sollstC)
möchteD)

Petra geht um ------- (7.45) Uhr in die Schule. 

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

viertel vor acht A)
halb achtB)
viertel nach halb siebenC)
viertel vor siebenD)

Es ist viertel vor fünf.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Beşe çeyrek var.A)
Beşe az kaldı.B)
Beşe yirmi var.C)
Beşe çeyrek kaldı.D)

Trinken Sie gerne Kaffee?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Nein, ich esse immer Pizza.A)
Nein, er trinkt nur Wein.B)
Nein, ich trinke lieber Tee.C)
Nein, sie trinken Bier.D)

Was kosten die Hamburger?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Den können Sie nicht essen.A)
Die kosten zwei Euro fünfzig. B)
Das kostet nicht viel.C)
Der ist schon bezahlt.D)
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B
Was ißt du morgens?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Heute möchte ich zu Mittag einen Salat
essen.

A)

Morgens esse ich Brot mit Marmelade. B)
Das kostet nicht viel.C)
Den können Sie nicht essen.D)

A: -------
B: Nein, Sonntags müssen wir nicht arbeiten.
A: Das ist ja toll!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

16.

Geht ihr in die Schule?A)
Wo spielt das Kind abends nach 18 Uhr?B)
Müßt ihr am Sonntag arbeiten? C)
Sollt ihr heute früh zur Arbeit?D)

A: Wo kann man schwimmen?
B: -------
A: Danke!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

17.

Man kann in der Disco tanzen!A)
Wir können ins Kino gehen!B)
Er kann in ein Restaurant gehen!C)
Im Schwimmbad! D)

Ich ------- heute im Restaurant essen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

kannstA)
kannB)
könntenC)
könnenD)

Tavuğun fiyatı nedir?

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

Wie teuer ist die Wurst?A)
Wie teuer ist das Fleisch?B)
Was kosten die Fische?C)
Was kostet das Huhn?D)

Ich ------- sehr gut tanzen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

20.

lassenA)
kannB)
habenC)
machenD)
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İNGİLİZCE 6 B
A: ------- is Ayşe like?
B: She is nice and intelligent.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

1.

WhatA)
WhoB)
WhenC)
WhyD)

------- trees are there in your garden?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

Have youA)
How muchB)
HowC)
How manyD)

A: Shall we go to the cinema?
B: That's a good idea. Let's ------- to the cinema.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

goesA)
goB)
goingC)
wentD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

4.

booksA)
bookB)
a bookC)
an bookD)

A: Where is your mother from?
B: She is from -------. She is  -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

5.

Spain / SpanishA)
Italian / ItalyB)
Irish / IrelandC)
German / GermanyD)

Ten ------- five equals five.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

divided byA)
multiplied byB)
minusC)
plusD)

Cem ------- his house tomorrow.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

cleanA)
does clean B)
cleaning C)
is going to clean D)

A: -------?
B:It’s nine o’clock.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

8.

How much is itA)
What time is itB)
What’s she likeC)
Whose is itD)
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B
A: What ------- now?
B: She is cooking for dinner now.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

is sheA)
does she B)
is she doingC)
she going toD)

A: What colour ------- her car?
B: It is black.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

10.

amA)
is B)
doesC)
areD)

A: ------- Hakan like his new ball?
B: Yes, he likes it.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

11.

DoesA)
HasB)
IsC)
DoD)

A: ------- pencils are these?
B:They are Nurgül’s pencils.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

WhyA)
WhatB)
WhereC)
WhoseD)

Süleyman sometimes ------- to work by taxi.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

is going to goA)
goB)
is goingC)
goesD)

Does your sister like ------- books?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

readingA)
readsB)
is readingC)
readD)

A: When is your boyfriend’s birthday?
B: It’s ------- July.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

15.

ofA)
atB)
inC)
onD)

There isn’t ------- sugar in the cupboard.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

aA)
anyB)
anC)
someD)
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B
A: ------- you help me with my homework?
B:No, I'm sorry. I'm busy now.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

17.

DoesA)
IsB)
AreC)
CanD)

My sister ------- a new computer.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

haveA)
has gotB)
haven’t gotC)
have gotD)

Sinem is bad ------- driving.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

ofA)
toB)
atC)
inD)

Filiz wants  ------- English.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

to learnA)
learnB)
learningC)
learnsD)
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FRANSIZCA 6 B
On parle Portugais ------- Portugal.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

1.

àA)
laB)
auC)
à laD)

L’épicerie est ------- la boucherie et la pâtisserie.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

2.

entreA)
chezB)
surC)
enD)

Vous ------- turcs?

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

3.

avonsA)
sontB)
sommesC)
êtesD)

------- âge a-t-elle?

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

4.

QuellesA)
QuelsB)
QuelleC)
QuelD)

Il ------- un correspondant français.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

5.

chercheA)
vaB)
marcheC)
chanteD)

-   -------? 
-   Je suis vendeur.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk
düşen soruyu bulunuz.

6.

Tu habites oùA)
Tu as quel âgeB)
Tu es gentilC)
Quelle est ta professionD)

-  Tu aimes voyager?
-  Ah oui, -------.

Trouvez le mot/l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

7.

je n’aime pasA)
beaucoupB)
je veuxC)
pas du toutD)

-  Vous aimez les chiens?
-  Oui, je ------- aime.

Trouvez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

8.

enA)
monB)
lesC)
l’D)
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B
-   Il est quelle heure?
-   -------.

Trouvez la réponse qui correspond à la
question donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen soruyu
gerektiren cevabı bulunuz.

9.

Il est 5 h 40A)
Il est jeuneB)
Il est françaisC)
Il va partir à 16 hD)

«Il est toujours en retard.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Bugün gelir.A)
Çok yorgun.B)
Sürekli acıkıyor.C)
Daima geç kalır.D)

-------, il a téléphoné à son père.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

11.

HierA)
DemainB)
MaintenantC)
ToujoursD)

«Marie uzun saçı tercih eder.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Marie aime les cheveux courts.A)
Marie préfère les cheveux longs.B)
Marie aime beaucoup les cheveux longs.C)
Marie a les cheveux longs.D)

J’aime bien ------- livre.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

13.

cesA)
cetteB)
ceC)
cetD)

-  Tu t’appelles comment? 
-  -------.

Trouvez la réponse qui correspond à la
question donnée.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar.

14.

DeniseA)
LundiB)
Je vais bienC)
Je suis dentisteD)

Elle ------- à Berlin.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

15.

aimesA)
habiteB)
faiteC)
mangezD)

-  -------?
-  Non, elle est secrétaire.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

16.

Est-ce qu’il est musicienA)
Est-ce qu’elle est secrétaireB)
Est-ce qu’il est japonaisC)
Est-ce qu’elle est chanteuseD)
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B
I. Il s’appelle Gérard Depardieu.
II. Il est acteur.
III. Il fait beau.
IV. Il est célèbre.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

17.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

mes       /       j’ai       /       exercices       /       fait
   I                   II                      III                      IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

18.

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

------- printemps, il fait beau.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

19.

DansA)
Au B)
HierC)
EnD)

Aujourd’hui, Brigitte est très gentille.

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt
anlamlısını bulunuz.

20.

jolieA)
surpriseB)
méchanteC)
mécontenteD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 B
Yüce Allah tarafından doğa olaylarını
yönetmekle görevlendirilen melek
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

AzrailA)
Mikail B)
CebrailC)
İsrafilD)

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin sahip
olduğu özelliklerden biri değildir?

2.

Nurdan yaratılmış olmalarıA)
Yeme, içme ve uyuma gibi şeylere ihtiyaç
duymamaları

B)

Yerde, gökte ve her tarafta bulunmalarıC)
İnsanlar tarafından görülebilmeleriD)

Ba’s kelimesinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

İnsanların meleklere inanmasıA)
İnsanların şeytandan korunmasıB)
İnsanların öldükten sonra tekrar dirilmesiC)
Kıyametin kopmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan
durumlardan biri değildir?

4.

İlaç yutmakA)
Sigara içmekB)
Kan vermekC)
BayılmakD)

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

5.

Kaza orucu A)
Ramazan orucuB)
Adak orucuC)
Muharrem orucuD)

Tan yerinin ağarmasıyla oruç yasaklarının
başladığı vakte ne ad verilir?

6.

MukabeleA)
İmsakB)
SahurC)
İftarD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in
(s.a.v) ahlakî özelliklerinden biri değildir?

7.

Dürüst ve güvenilir olmasıA)
Merhametli olmasıB)
Sorumlu ve adaletli davranmasıC)
Özeleştiriden hoşlanmamasıD)

"Andolsun ki; Resulullah sizin için Allah'a ve
ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı
çokça zikredenler için güzel bir örnektir"
ayeti Hz. Muhammed'in (s.a.v) hangi
özelliğini vurgular?

8.

Güzel ahlakın tamamlayıcısı olmasıA)
Son peygamber olmasıB)
İnsanlık için bir uyarıcı olmasıC)
İnsanlığa rahmet olmasıD)

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

9.

SünnetA)
VahiyB)
RahmetC)
TebliğD)

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

10.

Ailesi ve dostlarının sorunlarıyla ilgilenmesiA)
Ayetlerin nasıl anlaşılacağını insanlara
öğretmesi

B)

Allah'tan başkasına kulluk etmeye karşı
çıkması

C)

Kur'andaki öğütleri uygulamada  insanlara
öncülük etmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde
yer alan tasavvufi yorumlardan biridir?

11.

HanefilikA)
MalikilikB)
CaferilikC)
KadirilikD)
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B
Türkistan bölgesinde doğup kısa bir süre
içerisinde Orta Asya'dan Balkanlara uzanan
bir coğrafyaya yayılan ve kendisinden sonra
gelen bütün tasavvufi oluşumları etkileyen
ekol aşağıdakilerden hangisidir?

12.

AlevilikA)
YesevilikB)
MevlevilikC)
NakşibendilikD)

Aşağıdakilerden hangisi Alevilikteki on iki
hizmetten biri değildir?

13.

OrmancıA)
DedeB)
GözcüC)
SofracıD)

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

14.

İyimser olmakA)
Nezaketli olmakB)
Tevazu sahibi olmakC)
Hoşgörülü olmakD)

Alevilik-Bektaşilikte dua kavramı
aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

15.

GülbenkA)
SemahB)
CemC)
Görgü cemiD)

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

16.

HoşgörüA)
AdaletB)
BağışlamaC)
İnfakD)

Farklı düşünce ve davranışları anlayışla
karşılama ve bu kimselerle birlikte yaşama
erdemini göstermeye ne ad verilir?

17.

İnfakA)
BağışlamaB)
AdaletC)
HoşgörüD)

Aşağıdakilerden hangisi örf ve
adetlerimizdeki dinî motiflerden biri
değildir?

18.

Kandil gecelerini kutlamakA)
İftar daveti vermekB)
Hasta ziyaretiC)
Türbelere adak adamakD)

Itrî, Dede Efendi, Sadullah Ağa, Tanburî Cemil
Bey ve Hacı Arif Bey gibi sanatkârlar
aşağıdaki alanlardan hangisinde eserler
vermişlerdir?

19.

MimariA)
MusikiB)
MinyatürC)
EdebiyatD)

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

20.

MusikiA)
DinB)
KültürC)
GelenekD)
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ALMANCA 8 B
Wir fahren nach Berlin, -------.

Welcher Satz ergänzt nicht  die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak  tamamlamaz?

1.

weil ich müde binA)
weil wir dort viele Freunde habenB)
weil mein Vater dort arbeiten möchteC)
weil meine Mutter dort lebtD)

Diese Schuhe gehören mir. Diese Taschen
gehören -------.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak  tamamlamaz?

2.

ihmA)
dichB)
euchC)
dirD)

Meine Freunde haben sich ------- meinen Hund
gewundert.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

3.

einA)
anB)
überC)
ausD)

Wir ------- uns -------, denn der Bus kommt gleich.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

4.

hast / wartenA)
sollst / hörenB)
müssen / beeilen C)
kannst / stehenD)

Die Frau, ------- dort sitzt, ist unsere neue
Deutschlehrerin.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

5.

derA)
dieB)
dasC)
denD)

Die Mutter will ihrem Sohn ------- den
Hausaufgaben helfen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

6.

jedenA)
beiB)
fürC)
somitD)

Wo hast du das Bild angehängt?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Die liegen auf dem Bett.A)
Sie können auf dem See schwimmen.B)
Ich habe alle Sachen unter das Bett
versteckt.

C)

Ich habe das Bild an die Wand gehängt. D)

Wo ist meine Jacke?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Ich habe alle Sachen unter das Bett
versteckt.

A)

Die hast du doch neu gekauft.B)
Es passt mir nicht mehr.C)
Ich habe deine Jacke in den Schrank
gehängt.

D)
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A: Hast du ein eigenes Zimmer?
B: -------
A: Ich leider auch nicht!
B: Ich träume von einer großen Wohnung mit 

fünf Zimmern!
A: Ich auch!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

9.

Leider muss ich alleine leben!A)
Unsere Wohnung liegt leider sehr weit vom
Zentrum!

B)

Leider Nein, ich teile das Zimmer mit
meinem Bruder!

C)

Die Wohnung hat leider keine Garage!D)

Wie sind die Zimmer?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Die Zimmer sind sehr gemütlich. A)
Dieses Haus gehört uns.B)
Dieses Zimmer gefällt mir.C)
Das Haus ist groß.D)

Eşime bir hediye satın aldım.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Ich habe meiner Frau ein Geschenk gekauft.A)
Die Kinder möchten ein Geschenk von mir.B)
Deine Frau hat ein Geschenk von ihrem
Vater bekommen.

C)

Ich möchte meiner Mutter ein Geschenk
kaufen.

D)

Volkan trinkt morgens -------.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlamaz?

12.

KaffeeA)
KäseB)
MilchC)
TeeD)

Wie findest du diese Bluse?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Die Kinder haben einen neuen Lehrer.A)
Wenn ich Zeit finde, möchte ich kommen.B)
Also dieser Lehrer sieht zuverlässig aus.C)
Diese Bluse finde ich hübsch. D)

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

Welches Wort ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

14.

DieseA)
DieserB)
DiesemC)
DiesesD)

Ich empfehle Ihnen diesen Kasettenrecorder.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Wer hat sich einen Kasettenrecorder
gekauft?

A)

Wann kaufst du dir einen Kasettenrecorder?B)
Wo ist der Kasettenrecorder?C)
Welchen Kasettenrecorder empfehlen Sie
mir? 

D)

Ein Brötchen mit Butter und Marmelade.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Verilen cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Wann machst du Frühstück?A)
Wo ist das Frühstück?B)
Wer bereitet das Frühstück vor?C)
Was ißt du zum Frühstück?D)
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A: Hallo Jürgen! -------
B: Naja, ich weiß nicht genau. Vielleicht werde 

ich mit meinen Eltern ins Dorf fahren. Und 
du?

A: Ich werde mit meinen Freunden nach Paris 
fahren!

B: Das ist ja toll!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi doğru olarak tamamlar?

17.

Hast du einen Plan für die Sommerferien?A)
Willst du einige Ratschläge von mir?B)
Hast du deine Prüfungen bestanden?C)
Wann kommt ihr ins Dorf?D)

Diese Bluse ist billiger.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

Ucuz bir bluz arıyorum.A)
Şu bluz daha ucuz. B)
Bu en ucuz bluz.C)
Sana bu bluzu tavsiye ederim.D)

-------, wohin ihr in Spanien gehen könnt.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

19.

Wir nehmen an einem Jugendcamping teilA)
Ich möchte viel kaufenB)
Ich kann dir Ratschläge gebenC)
Wir wollen die Großeltern besuchenD)

Was bedeutet das Wort “Der Gedanke” auf
Türkisch?

“Der Gedanke” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

TarzA)
BaşarıB)
DüşünceC)
EşitlikD)
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İNGİLİZCE 8 B
When ------- you ------- a big snake?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

do / seeA)
are / sawB)
have / seeC)
did / seeD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

manyA)
anyB)
muchC)
someD)

A: I’m tired.
B: You -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

should drive fastA)
should have a restB)
should smoke fastC)
should swim fastD)

A: Did you visit your parents?
B: Yes, I visited them -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

two days agoA)
sinceB)
tomorrowC)
justD)

Aylin is only 15. She isn’t ------- to drive.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

old enoughA)
olderB)
the oldestC)
too oldD)

A: Have you ------- been to Paris?
B: No, never.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

6.

neverA)
justB)
everC)
yetD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

it looks sadA)
it tastes wonderfulB)
it tastes deliciousC)
it smells badD)

If I see Tahsin, I ------- this CD to him.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

would giveA)
will giveB)
have givenC)
gaveD)
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How ------- books are there on the table?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

someA)
anyB)
manyC)
muchD)

The man ------- wrote this book is an English
teacher.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

heA)
whoB)
whenC)
whichD)

A: Did you like the picture?
B: This is the ------- picture I’ve ever seen.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

bestA)
betterB)
goodC)
wellD)

This book ------- by Tom.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

writesA)
was writtenB)
writeC)
wroteD)

A: Have you painted the doors?
B: No. I haven’t painted the doors -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

yetA)
neverB)
sinceC)
forD)

The blackboard ------- by me.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

cleanesA)
cleanB)
is being cleanedC)
cleanedD)

They shouldn't climb this mountain. It is -------
dangerous -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

enough / climbA)
much / to climbB)
too / climbC)
too / to climbD)

A: I don’t like watching TV.
B: ------- I.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

So didA)
Neither doB)
Neither didC)
So doD)
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What a cheerful boy! He -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

looks boredA)
feels worriedB)
feels badC)
looks happyD)

A: Have you ever traveled by train?
B: No, I -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

18.

am notA)
don’tB)
didn’tC)
haven’tD)

The pen ------- I bought yesterday was expensive.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

whereA)
whoB)
whichC)
whyD)

A: My uncle speaks Chinese.
B: My girlfriend speaks Chinese -------. 

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

20.

tooA)
soB)
neitherC)
eitherD)

2018 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0500-B

23 İzleyen sayfaya geçiniz.



FRANSIZCA 8 B
Le boucher vend ------- viande et ------- veau.

Trouvez les mots qui conviennent.

Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen
sözcükleri bulunuz.

1.

des / de laA)
de la / du B)
de la / desC)
du / de laD)

«Il va attendre Berke à la gare.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Berke’yi garda bekleyecek.A)
Berke’yi gara götürdü.B)
Berke’yi garda karşıladı.C)
Berke’yi gara götürecek.D)

I. Jean est au lit.
II. Il est malade.
III. Il est heureux.
IV. Il a de la fièvre.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

3.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

-  ------- est-ce qu’elle a mal?
-  À la gorge.

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

4.

QuandA)
Comment B)
QuiC)
OùD)

Le client :Je voudrais une réservation
Bordeaux-Paris, pour le dimanche.

La receveuse:-------?
Le client :Dubois, Philippe Dubois.

Choisissez la réplique qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

C’est à quel nomA)
C’est à quel nombreB)
C’est quoiC)
Qu’est-ce que c’estD)

Elles ont invitées des amis ------- sont très
sympathiques.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

6.

parA)
queB)
àC)
quiD)

S’il neige, on ------- un bonhomme de neige.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

7.

faitA)
feraB)
faîtesC)
faireD)

Nous ------- loué une voiture.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

8.

sontA)
avezB)
ontC)
avons D)
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-  -------? 
-  C’est le tennis.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk
düşen soruyu bulunuz.

9.

Tu aimes courirA)
Tu pratiques quel sportB)
Tu te réveilles tôtC)
Quelle est ta professionD)

Elle lit son journal ------- son café au lait.

Trouvez l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
ifadeyi bulunuz.

10.

en marchantA)
en mangeantB)
en écoutantC)
en buvant D)

La princesse est belle.

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt
anlamlısını bulunuz.

11.

laide A)
richeB)
contenteC)
heureuseD)

Demain, nous ------- pour les Etat-Unis.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

12.

partirezA)
partentB)
partironsC)
partisD)

La ville ------- peuplée de la Turquie; c’est
İstanbul.

Trouvez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

13.

le moindreA)
aussi queB)
la plus C)
mieuxD)

Si tu veux être en forme, ------- du sport.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

14.

faisA)
resteB)
aieC)
soisD)

en      /      iront      /      Yougoslavie      /      ils
  I                 II                        III                     IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

15.

IV, III, I, IIA)
IV, II, I, IIIB)
III, IV, II, IC)
II, IV, III, ID)

Ce tableau est intéressant; ------- n’est pas
intéressant.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

16.

celle-làA)
ceux-ciB)
celle-ciC)
celui-làD)
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«Luc, Marc'tan daha gençtir.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Luc et Marc sont jeunes.A)
Luc et Marc font du sport pour rester jeune.B)
Luc est plus jeune que Marc.C)
Luc est moins jeune que Marc.D)

Quand tu ------- grand, tu -------.

Trouvez les mots qui conviennent.

Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen
sözcükleri bulunuz.

18.

es / a comprisA)
seras / comprendsB)
seras / comprendrasC)
es / comprendD)

------- chez le marchand de légumes et achète un
kilo de tomates.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

19.

VaA)
ChercheB)
VendC)
MontreD)

Pour elle, le cinéma est ------- que la télé.

Trouvez le mot/l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

20.

autant deA)
meilleurB)
plusC)
moins deD)
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


