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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 20 02
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 20 04
FEN BİLİMLERİ 6 20 06
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1. OTURUM Cumartesi



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 A
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen
peygamberlerden biridir?

1.

Hz. İsmailA)
Hz. OsmanB)
Hz. AliC)
Hz. ÖmerD)

İlk peygamber aşağıdakilerden hangisidir?2.

Hz. İsaA)
Hz. ÂdemB)
Hz. MusaC)
Hz. MuhammedD)

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin
ortak özelliklerinden biri değildir?

3.

Aynı soydan olmalarıA)
Doğru sözlü olmalarıB)
Güvenilir olmalarıC)
Üstün bir zekâya sahip olmalarıD)

Allah’ın kitap ve şeriat (dinî kurallar) verdiği
peygamberlere ne ad verilir?

4.

SuhufA)
İsmetB)
SıdkC)
ResulD)

Kıraat kelimesinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Namazda, ayakta iken Kur’an-ı Kerim
okumaktır.

A)

Namazın sonundaki oturuştur.B)
Namazda belirli uzuvları yere koyarak iki
defa yere kapanmaktır.

C)

Namaza “Allah-u Ekber” lafzıyla başlamaktır.D)

Aşağıdakilerden hangisi namazın
özelliklerinden biri değildir?

6.

Bütün ilahî dinlerde vardır.A)
Vacip bir ibadettir.B)
Allah’ın rızasını kazanmak için kılınır.C)
Dinin direği, müminin miracıdır.D)

Aşağıdaki namazlardan hangisinden yaklaşık
bir saat önce sela okunarak insanlara namaz
hatırlatılır?

7.

TeheccüdA)
YatsıB)
CumaC)
SabahD)

Hz. Muhammed’in insanları İslam’a
çağırmasında, ona ilk inanan kim olmuştur?

8.

Hz. Ebu BekirA)
Hz. AliB)
Hz. HaticeC)
Hz. Zeyd bin HariseD)

Medine’de olup muhacirlere her türlü
fedakârlıkla yardım eden Müslümanlara ne ad
verilir?

9.

EvsA)
EnsarB)
HazreçC)
SuffaD)

Hz. Muhammed(sav)’e ilk vahyin gelişinden
Yesrib’e(Medine’ye) hicret etmesine kadar
geçen döneme ne ad verilir?

10.

Halifeler dönemiA)
Hicret dönemiB)
Sahabeler dönemiC)
Mekke dönemiD)
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A
Kur’an-ı Kerim'deki en uzun ve en çok dikkat
çeken kıssa kime aittir?

11.

Hz. ÂdemA)
Hz. YusufB)
Hz. İbrahimC)
Hz. MusaD)

Kur’an-ı Kerim’de bulunan ilkeleri kabul
etmek anlamına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

İbadetA)
KıssaB)
İnançC)
AhlakD)

Kur’an-ı Kerim'de peygamberlerin ve bazı
tarihî şahsiyetlerin başından geçen olaylar ve
geçmişte yaşamış toplumlar hakkında bilgi
vermek için kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

SöyleyişA)
FıkıhB)
VesveseC)
KıssaD)

Kur’an-ı Kerim’de Allah’a isyan eden
Şeytan’ın sıfatı olarak geçen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

İnkârA)
GıybetB)
KibirC)
HasetD)

Aşağıdakilerden hangisi manevi
hırsızlıklardan biridir?

15.

İnşaatta malzemeyi ölçülerinden az
kullanma

A)

Suyu kaçak kullanmaB)
Başkalarının eşyalarını çalmaC)
Başkalarının kapılarını dinlemeD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın
sakınılmasını istediği bazı davranışlardan biri
değildir?

16.

Yalan söylemeA)
Alay etmeB)
Haset etmeC)
Tecrübesiz olmaD)

İslam’ın Türkler arasında  yayılmasında etkili
olan ve lakabı Pir-i Türkistan olarak bilinen
kişi aşağıdakilerden hangsidir?

17.

MaturidiA)
Ahmet YeseviB)
Ebu HanifeC)
Yunus EmreD)

Türkler arasında İslam’ın yayılmasında etkili
olan ve lakabı İmam-ı Âzam (Büyük Bilgin)
olarak bilinen kişi kimdir?

18.

Ebu HanifeA)
MaturidiB)
Ahmet YeseviC)
Yunus EmreD)

Avrupa’da “Avicenna” adıyla tanınan bilim
insanı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İbn SinaA)
Piri ReisB)
Ali KuşçuC)
Uluğ BeyD)

Matematikte cebir konularını ele alan ve sıfırı
ilk keşfeden bilgin aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

FarabiA)
BuhariB)
Muhammed bin Musa el-HarezmiC)
ZemahşeriD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 A
Evrendeki ölçü ve dengeye aşağıdaki hangi
surede dikkat çekilmiştir?

1.

KamerA)
En’amB)
RahmanC)
BakaraD)

Allah’ın her şeyi önceden bilmesine; neyin,
ne zaman, nerde olacağını belli bir ölçü,
düzen ve plan içerisinde yaratmasına ne ad
verilir?

2.

KaderA)
DengeB)
BilimC)
AlemD)

Tevekkül kelimesinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Allah’ın isimlerinden biridir.A)
Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak
ve sığınmaktır.

B)

Kur’an-ı Kerim’de belirtilen kuralların
tümüdür.

C)

İnsanların Allah inancına doğuştan sahip
olmasıdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin insan
davranışları üzerinde yarattığı etkilerden biri
değildir?

4.

Diğer Müslüman ülkelerin insanları ile
tanışıp kaynaşma fırsatı bulunur.

A)

Hacda kardeşliğin en güzel örnekleri
sergilendiğinden insanlar arasındaki eşitlik
düşüncesi güçlenir.

B)

Kutsal mekânları ziyaret, insandaki dinî
duyguları pekiştirir.

C)

İnsanın işlediği günahlardan arınması için
bir fırsat kapısıdır.

D)

Kâbe’nin etrafında, Hacer’ül Esvet’ten
başlayarak yedi defa dönmeye ne ad verilir?

5.

İhramA)
ŞavtB)
TavafC)
MikatD)

Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek
kişilerde aranan özelliklerden biri değildir?

6.

Müslüman olmakA)
Ergenlik çağına girmiş olmakB)
Akıllı olmakC)
Evli olmakD)

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

7.

Affedici olmasıA)
Bilgiye önem vermesiB)
Güvenilir bir insan olmasıC)
Zamanı iyi değerlendirmesiD)

Hac görevi süresince giyilen beyaz elbiseye
ne ad verilir?

8.

TavafA)
ŞavtB)
İhramC)
MikatD)

Güzel ahlakı, ticaretteki dürüstlüğü, insanlara
karşı tutumu, hoşgörülü ve güler yüzlü oluşu
nedeniyle Mekke Halkı Hz. Muhammed’e
(s.a.v.) aşağıdaki hangi lakabı vermişlerdir?

9.

Muhammed’ül EminA)
Muhammed’ül BeytB)
Muhammed’ül RıskC)
Muhammed’ül SalimD)

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

10.

Hoşgörülü olmasıA)
Sabırlı olmasıB)
Merhametli olmasıC)
Çalışmayı sevmesiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi taasubun
oluşmasındaki en büyük sebeplerden biridir?

11.

BilgisizlikA)
KibirlilikB)
CimrilikC)
SadakatsizlikD)

Kur’an-ı Kerim’de kendi adını taşıyan bir
suresi olan, Yakup peygamberin on iki
oğlundan biri olan peygamber
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Hz. EyüpA)
Hz. İbrahimB)
Hz. YusufC)
Hz. İsmailD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da insanın
bilgi edinme yollarından biri değildir?

13.

VahiyA)
MucizeB)
AkılC)
Duyu organlarıD)

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

14.

BakaraA)
NisaB)
ŞûraC)
İsrâD)

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına sebep
olan davranışlardan biri değildir?

15.

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

İnsanların haklarına saygılı olmaya, söz ve
davranışlarla onlara zarar vermemeye ne ad
verilir?

16.

VicdanA)
İnayetB)
ErdemC)
Kul hakkıD)

Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitabını
koruyamamış olan ilahi dinlerden biridir?

17.

ŞintoizmA)
HinduizmB)
HıristiyanlıkC)
BudizmD)

Tüm insanlık için gönderilen son ilahi din
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

YahudilikA)
İslamB)
HristiyanlıkC)
BudizmD)

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik dinindeki
On Emir’den biri değildir?

19.

Zina etmeyeceksin.A)
Hırsızlık yapmayacaksın.B)
Putlara tapmayacaksın.C)
Cömert olacaksın.D)

Hıristiyanlığın kutsal kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

İncilA)
TeslisB)
TevratC)
HahamD)
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FEN BİLİMLERİ 6 A
Aşağıdakilerden hangisi hız birimidir?1.

m / s2A)
km / m B)
km /hr2C)
km / hD)

Aşağıdakilerden hangisi saf maddeye örnek
olarak verilebilir?

2.

ÇelikA)
DemirB)
AltınC)
SuD)

Gebelik süresi en uzun aşağıdaki
hayvanlardan hangisinde görülür?

3.

KoyunA)
FareB)
Fil C)
AtD)

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal
değişimdir?

4.

Camın kırılmasıA)
Yaprağın sararmasıB)
Şekerin erimesiC)
Suyun kaynamasıD)

Bir arabanın birim zamanında aldığı yol
aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

5.

Hız A)
ZamanB)
YolC)
Bölge D)

Yer küre üzerindeki bütün cisimleri
kendisine doğru çeken kuvvete ne ad verilir?

6.

DengelenmişA)
Yer çekimiB)
İvmeC)
BileşkeD)

Bulunduğu kabın tamamını dolduran madde
haline ne ad verilir?

7.

Gaz A)
Katı B)
SıvıC)
MolekülD)

Sperm ile yumurta çekirdeklerinin
birleşmesine ne ad verilir?

8.

ZigotA)
DöllenmeB)
Fetüs C)
TozlaşmaD)

Yalnız bitki hücrelerinde bulunan bölüme ne
ad verilir?

9.

KofulA)
RıbozomB)
MitokontriC)
Hücre duvarıD)

Aşağıdakilerden hangisi oynamaz eklemlere
örnektir?

10.

BacakA)
OmuzB)
KafatasıC)
KalçaD)

Omurga kaç adet omurdan oluşur?11.

33A)
28B)
24C)
17D)

Elektriksel direncin birimi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

TeslaA)
KelvinB)
OhmC)
MolD)

İnsan vücudu ortalama kaç mA’e kadar
güvende olur?

13.

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

Organik besinlerden enerji elde etmek için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

14.

AzotA)
KarbonsioksitB)
FosfatC)
OksijenD)

Canlıların günümüze kadar ulaşan
kalıntılarına ne ad verilir?

15.

FosilA)
KayaçB)
MineralC)
Maden D)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0100-A

6 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Maddelerin ışınları tutmayıp, ışıya
dönüştürmeden uzaklaştırmasına  ne ad
verilir?

16.

BuharlaşmaA)
YansıtmaB)
SoğurmaC)
Yalıtma D)

Güneşin dünyamızı ısıtması hangi ısıma
yoluyla olur?

17.

İletimA)
Tanecik hareketiB)
KonveksiyonC)
IşımaD)

Aşağıdakilerden hangisi ışığı geçiren
maddelerden biridir?

18.

TahtaA)
TaşB)
Pencere camıC)
AnahtarD)

Madenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19.

Ülkemizdeki madenlerin tamamı
belirlenmiştir.

A)

Ekonomik değerleri vardır.B)
Ülkemizin madenler açısından zengindir.C)
Kayaçlardan oluşur.D)

Yansıyan ışığı bir noktada toplayan aynalara
ne ad verilir?

20.

DeltoidA)
Dış bükeyB)
İç bükeyC)
DüzlemD)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0100-A

7 İzleyen sayfaya geçiniz.



FEN BİLİMLERİ 8 A
Aşağıdakilerden hangisi enine bölünerek
ürer?

1.

ParamesyumA)
MayaB)
SüngerC)
SölentereD)

Deniz seviyesinde 0oC'deki açık hava basıncı
kaç cm civadır?

2.

16A)
56B)
76C)
86D)

Yukarıdaki bitki ile bu bitkilerin vejetatif
üreme yolunun doğru eşleştirmesi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

1-K, 2-L, 3-MA)
1-K, 2-M, 3-LB)
1-L, 2-K, 3-MC)
1-L, 2-M, 3-KD)

Aşağıdakilerden hangisi ametallerin
özelliklerinden biridir?

4.

Tel ve levha haline gelmeA)
Elektriği ve ısıyı iyi iletmeB)
Mat görünümünde olmaC)
Oda sıcaklığında sadece katı halde bulunmaD)

Sıvının içerisine bırakılan cismin sıvıda
yüzmesinin ya da batmamasının sebebi
cismin ve sıvının aşağıdaki özelliklerden
hangisine bağlıdır?

5.

KütlesineA)
AğırlığınaB)
Hacmine C)
YoğunluğunaD)

Hava basıncı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Açık hava basıncı manometre ile ölçülür.A)
Atmosfer basıncı deniz seviyesinden
yükseklere doğru çıkıldıkça azalır.

B)

Açık hava basıncı sıvının cinsine, havanın
sıcaklığına göre değişebilir.

C)

Açık hava basıncı havanın nemli ya da
rüzgarlı olmasına göre değişebilir

D)

Aşağıdakilerden hangisinin hücreleri haploit
hücredir?

7.

DeriA)
SpermB)
SaçC)
SinirD)

Mg2+ ve O2- iyonlarından oluşan bileşiğin
formülü aşağıdakilerden hangisidir?

8.

MgOA)
Mg2O2B)

Mg2OC)

MgO2D)

Elementlerin periyodik tablosu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

Benzer nötron sayısına sahip elementler
benzer özellik gösterir.

A)

Periyodik tabloda yatay sıralara grup denir.B)
Elementlerin periyodik tablodaki yeri proton
ve nörtron sayısına göre belirlenir.

C)

Katmanlarında bulundurduğu elektron sayısı
aynı olan elementler, periyodik tabloda aynı
grupta bulunur.

D)

Ses hızı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

10.

Ses katı maddede sıvı maddeye göre daha
hızlı yayılır.

A)

Sıcaklık arttıkça sesin hızı artar.B)
Ses hızı, ışık hızından daha fazladır.C)
Ses gaz maddede sıvı maddeye göre daha
az yayılır.

D)
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A
Su miktarları aynı, sıcaklıkları 40oC ve 80oC
olan iki kaptaki sular, ayrı bir kapta
karıştırıldığında suyun sıcaklığı kaç oC olarak
ölçülür?

11.

40A)
60B)
80C)
120D)

Bir sesi başka bir sesten ayıran, kaynağının
cinsini belirlemeye yarayan ses özelliği
aşağıdakilerden hangisidir? 

12.

ŞiddetA)
GenlikB)
HızC)
TınıD)

Madde ısıtıldığında maddeyi oluşturan tanecikler
arasındaki mesafe -------.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

azalırA)
artarB)
değişmezC)
sıfırlanırD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal mıknatıstır?14.

MagnetitA)
KalsedonB)
AzuritC)
MalakitD)

Frekansın birimi aşağıdakilerden hangisidir?15.

NewtonA)
HertzB)
OhmC)
JouleD)

Güneş enerjisini fotosentez yoluyla
depolayan bitkisel organizmalara ne ad
verilir?

16.

Besin ağıA)
ATPB)
BiyokütleC)
HabitatD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de rüzgar
enerjisinden en çok yararlanabileceğimiz
bölgelerden biridir?

17.

GüneydoğuA)
EgeB)
KaradenizC)
AkdenizD)

Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun
değişiminde rol oynayan iç etkenlerden biri
değildir?

18.

HavaA)
DepremB)
YanardağC)
Levhalarının hareketi D)

Şehir elektrik enerjisinin gerilimini
düşürmek veya yükseltmek için kullanılan
araçlara ne ad verilir?

19.

TürbinA)
FilamanB)
TransformatörC)
JeneratörD)

I. Ağır küre
II. Litosfer
III. Taş küre
IV. Yer kabuğu

Yukarıdaki dünya katmanlarından hangileri
eş anlamlıdır?

20.

I ve IVA)
I, II ve IIIB)
I, III ve IVC)
II, III ve IVD)
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MATEMATİK 8 A

Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

1.

0,01A)
0,1B)
1C)
10D)

Yukarıdaki örüntünün IV. adımında gelmesi
gereken şekil aşağıdakilerden hangisidir?

2.

A)

B)

C)

D)

0,0000000791 sayısının bilimsel gösterimi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

0,791 x 10 6A)
7,91 x 10 8B)
79,1 x 10 6C)
791 x 10 9D)

Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

4.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisinin sonucu negatif
bir sayıdır?

5.

3– 6A)
–5 2B)

–(–7) 3 C)
(– 4) – 4D)
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A
İki zar aynı anda atıldığında her iki zarın üst
yüzüne gelen sayıların toplamlarının 4
gelmesi olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A)

B)

C)

D)

5 Matematik, 3 İngilizce ve 4 Türkçe
öğretmeni arasından 8 kişilik bir disiplin
kurulu kaç farklı şekilde oluşturulur?

7.

450A)
495B)
520C)
545D)

BCED dikdörtgeninin çevresi 52 cm²
olduğuna göre, BCED dörtgeninin alanı kaç
cm² dir?

8.

120A)
160B)
180C)
200D)

Aşağıdaki veri gruplarından hangisi bir
üçgenin kenar uzunlukları olabilir?

9.

6 mm,  13 mm,  19 mmA)
12 cm,  21 cm,  8 cmB)
11 m,  2 m,  11 mC)
9 dm,  14 dm,  23 dmD)

İlk terimi 9, ortak farkı 2 olan bir aritmetik
dizinin 15. terimi kaçtır?

10.

15A)
17B)
19C)
21D)

8 silginin fiyatı 3 kalemin fiyatına, 7 kalemin fiyatı
1 defterin fiyatına eşittir.

1 defter ile 7 kalemin toplam fiyatı 112 TL ise
1 silginin fiyatı kaç TL'dir?

11.

3A)
4B)
5C)
6D)

5x  2y = 16
7x +  3y = 23

Yukarıdaki denklem sisteminin çözüm
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

(2, 1)A)
(1, 3)B)
(2, 3)C)
(3, 4)D)
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A
13.

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

Tabanı ve yan yüzleri eşkenar üçgen olan ve
bir ayrıtının uzunluğu 12 cm olan üçgen dik
piramidin yüzey alanı kaç cm² dir?

14.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki dik üçgene göre, cosÂ kaçtır?

15.

A)

B)

C)

D)

Yukarıda, tabanlarının yarıçapları ve yükseklikleri
eşit olan silindir ve koni şeklinde iki kap
verilmiştir. 

Silindirin 1/3' ü su ile dolu iken suyun tamamı
koniye boşaltıldığında, koninin içindeki su ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

16.

Koninin üçte biri doludur.A)
Koninin yarısı doludur.B)
Koninin dörtte üçü doludur.C)
Koninin tamamı doludur.D)
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A
y + 4x = 6
y = 8x  2

Yukarıdaki denklem sisteminin çözüm
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

A)

B)

C)

D)

2,    2,    2,    3,    5,    5,    6,    6,    6,    6 

dizisinin tepe değeri (modu) kaçtır?

18.

2A)
3B)
5C)
6D)

işleminin en sade biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

A)

B)

C)

D)

Yukarıda grafiği verilen doğrunun eğimi
kaçtır?

20.

A)

B)

C)

D)
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SOSYAL BİLGİLER 6 A
Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın
yüklediği sorumluluklardan biri değildir?

1.

Seçme ve seçilme hakkını kullanmakA)
Vergilerini ödemekB)
Askerlik görevini yapmakC)
Ticaret yaparak ülke ekonomisine katkıda
bulunmak

D)

Dünya’nın kendine özgü şekline ne ad
verilir?

2.

MeridyenA)
GeoitB)
ParalelC)
BoylamD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüş
bildirir?

3.

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

Asya, Afrika ve Avustralya arasında yer alan
okyanus aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Hint OkyanusuA)
Atlas OkyanusuB)
Büyük OkyanusC)
Pasifik OkyanusuD)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının
önlenmesinde yayalara düşen görevlerden
biridir?

5.

Trafiğe çıkan araçların sayısını belirlemekA)
Yolların niteliğini gözlemlemekB)
Trafik kurallarını belirlemekC)
Trafik kurallarına uymakD)

Dünya’mızı ortadan ikiye ayıran paralelin adı
nedir?

6.

BoylamA)
EnlemB)
EkvatorC)
MeridyenD)

İklim özellikleri nedeniyle Karadeniz
Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde
yetiştirilemeyen ürün aşağıdakilerden
hangisidir? 

7.

FındıkA)
ÇayB)
MısırC)
BuğdayD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
Müslüman olmayanlarla yaptığı savaşlardan
biri değildir?

8.

HendekA)
BedirB)
UhutC)
KureyşD)

Türkiye’de buğday üretiminin miktarı yıllara göre
farklılık göstermektedir.

Bu durumun en önemli nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

İklimin etkisiA)
Makine kullanımının yetersizliğiB)
Ekim alanlarının fazla olmasıC)
Masraflı olmasıD)

Kavimler Göçü’ne aşağıdaki kavimlerden
hangisi neden olmuştur?

10.

HunlarA)
SlavlarB)
OstrogotlarC)
VizigotlarD)

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da
Türklerin yaşadıkları bölgenin özelliklerinden
biri olamaz?

11.

Atlı göçebe hayatın egemen olmasıA)
Deniz ticaretinin gelişmesiB)
Hayvancılıkla uğraşılmasıC)
Dağların ve nehirlerin kutsal kabul edilmesiD)
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A
Türkiye’de ormanlık alanların en fazla olduğu
coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?

12.

İç AnadoluA)
EgeB)
KaradenizC)
MarmaraD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dış
ülkelere en çok sattığı ürünlerden biri
değildir?

13.

PetrolA)
TütünB)
Kuru üzümC)
FındıkD)

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

14.

TarihA)
CoğrafyaB)
Siyaset BilimiC)
PsikolojiD)

Cumhuriyet yönetimi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Egemenlik millete aittir.A)
Birçok siyasi parti olabilir.B)
Yöneticiler kendi kurallarını kendi belirler.C)
Hak ve özgürlükler yasal güvence altındadır.D)

Batı Karadeniz bölümünde yer alan Zonguldak’ın
nüfus yoğunluğu oldukça fazladır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

Yer şekillerinin uygun olmasıA)
Taş kömürü çıkarımı ve sanayinin gelişmesiB)
Deniz kıyısında yer almasıC)
Verimli tarım alanlarının bulunmasıD)

1215 yılında İngiltere Kralı ile soylular arasında
yapılan sözleşme ile tarihte ilk kez kralın
yetkilerinde kısıtlama olmuştur.

Yukarıda sözü edilen belge aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Magna Carta LibertatumA)
Hammurabi KanunlarıB)
Fransa İhtilaliC)
Kanuni EsasiD)

Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu ve
devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca
elinde bulundurduğu yönetim şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

OligarşiA)
TeokrasiB)
MonarşiC)
DemokrasiD)

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

19.

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

Edinsel bağışıklık eksikliği sendromu (AIDS)
hastalığına neden olan virüs aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Uyuz virüsüA)
Hepatit B virüsüB)
HIV virüsüC)
Hepatit C virüsüD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8 A
Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

1.

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

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in
(Atatürk) öğrenim gördüğü okullar arasında
yer almaz?

2.

Manastır Askerî İdadisiA)
Selanik Askerî RüştiyesiB)
Şemsi Efendi MektebiC)
İzmir Harp OkuluD)

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes
Antlaşması’ndan sonra kurulan Millî Varlığa
Düşman Cemiyetlerden biri değildir?

3.

Teali İslam CemiyetiA)
Kürt Teali CemiyetiB)
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk CemiyetiC)
İngiliz Muhipleri CemiyetiD)

Milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve
yöntemi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde
belirtilmiştir?

4.

Erzurum KongresiA)
Son Osmanlı Mebusan MeclisiB)
Sivas KongresiC)
Amasya GenelgesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya
Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

5.

Avrupalı devletlerin birbirlerine karşı
silahlanması

A)

İngiltere’nin, Rusya’yı Balkanlarda serbest
bırakması ile Avusturya-Macaristan’ın
çıkarlarının zedelenmesi

B)

Avrupalı devletler arasındaki sömürge elde
etme yarışı

C)

Briand-Kellog Paktı’nın kurulmasıD)

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

6.

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

Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü
Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

7.

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın
imzalanması

A)

İsmet (İnönü) Bey’in rütbesinin albaylıktan
generalliğe yükseltilmesi

B)

Sovyet Rusya’nın Moskova Antlaşması’nı
imzalaması

C)

İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’nı
düzenlemek zorunda kalması

D)

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Türkiye İş BankasıA)
Sanayi ve Maadin BankasıB)
Emlak ve Eytam BankasıC)
Halk BankasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında
yer almaz?

9.

Adnan AdıvarA)
İsmet İnönüB)
Kazım KarabekirC)
Rauf OrbayD)

TBMM tarafından halifelik hangi tarihte
kaldırılmıştır?

10.

16 Şubat 1921A)
3 Mart 1924B)
5 Aralık 1927C)
14 Mayıs 1930D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in
ilanının sonuçlarından biri değildir?

11.

Devletin adının belli olmasıA)
Devlet başkanlığı sorununun çözülmesiB)
Kabine sistemine geçilerek hükümet
kurmada ortaya çıkan sorunların ortadan
kaldırılması

C)

Saltanatın kaldırılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nın
maddelerinden biri değildir?

12.

Boğazlar, kurulacak olan uluslararası
“Boğazlar Komisyonu” tarafından
yönetilecek

A)

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve
İstanbul Boğazı, barış ve savaş zamanında
bütün ticaret ve savaş gemilerine açık
olacak

B)

Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacakC)
Osmanlı ordusu terhis edilecekD)

Din ve devlet işlerinin birbirinde ayrılması,
dini inançların devlet yönetiminde ve
siyasette rol oynamamasını ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

13.

KabotajA)
LaiklikB)
İhtilalC)
MeşrutiyetD)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve
inkılaplarının dayandığı esaslardan biri
değildir?

14.

Millî tarih bilinciA)
Millî kültürün geliştirilmesiB)
Bağımsızlık ve özgürlükC)
Egemenliğin bir kişiye ait olmasıD)

Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören
Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

15.

İnkılapçılıkA)
CumhuriyetçilikB)
MilliyetçilikC)
HalkçılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na
üye olan devletlerden biri değildir?

16.

YunanistanA)
TürkiyeB)
BulgaristanC)
RomanyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış
politikada kabul ettiği temel ilkelerden biri
değildir?

17.

Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutmakA)
Sınırlarımızı genişletmeye çalışmakB)
Milletler arası ilişkilerde eşitliğe dayanan
dostluklar kurmak

C)

Gerçekçilik ve barışı esas almakD)

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın
sağladığı yenilikler arasında yer almaz?

18.

İşçilere grev hakkının verilmesiA)
Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıB)
Kadınlara ilk kez belediye seçimlerine
katılma hakkının verilmesi

C)

Anayasa Mahkemesi’nin kurulmasıD)

Dünya rezervlerinin yaklaşık %70'inin
Türkiye'de bulunduğu yer altı kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

BorA)
AltınB)
PetrolC)
KromD)

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi'nde ABD ve SSCB’yi karşı karşıya
getiren önemli olaylardan biridir?

20.

Leyte SavaşıA)
Sedan SavaşıB)
Kore SavaşıC)
Saratoga SavaşıD)
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TÜRKÇE 8 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim
kullanılmıştır?

1.

Üçgenin iç açıları toplamı 180º dir.A)
Göz görmeyince gönül katlanırmış.B)
Sandalyenin ayaklarından biri kırıktı.C)
Dün sabah ani bir kararla Ankara’ya gitti.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim
kullanılmamıştır?

2.

Oraya gitmemesini söyleye söyleye dilimde
tüy bitti.

A)

Kitabın ön yüzüne çok güzel bir resim
koymuşlar.

B)

Ailesiyle arasındaki buzlar çözüldü.C)
Bu konuda ağırlığını koymalısın.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil
dilek-şart kipi ile çekimlenmiştir?

3.

Bir köy kahvesinde biraz dinlendik.A)
Küçücük yaşta yetim kaldı.B)
Onun çocuksu davranışları beni sıkıyor.C)
Yarım akşam annemlere gitsek.D)

Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün
özelliklerinden biri değildir?

4.

İnsanlara daima sonunda bir ders verilmesiA)
Tekerlemeyle başlamasıB)
Şiir ya da düz yazı biçiminde yazılmasıC)
İnsan olmayan varlıkların insan gibi
konuşturulması

D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli
değildir?

5.

büyükA)
elB)
yüzC)
yatD)

“mesut” sözcüğünün eş anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

yorgunA)
üzgünB)
mutluC)
tasaD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
ünlem işareti gelmelidir?

7.

Bu tatil de Ankara’ya gideceğizA)
Üniversite sınavını kazandığımı öğrenince
çok sevindi

B)

Ben de seninle gelmek istiyorumC)
Yeter, sus artıkD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi
yoktur?

8.

Güler yüz, tatlı dil gerisi önemli değil.A)
Gülerek yanıma geldi.B)
Hiçbir işini başkasına yaptırmazdı.C)
Onu görünce koşup boynuna sarıldım.D)

“tekil” sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

biricikA)
çoğulB)
kalabalıkC)
toplulukD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
geçişli bir fiildir?

10.

Herkes oradaydı.A)
Tüm gün havuzda yüzdü.B)
Yatağında mışıl mışıl uyuyordu.C)
Dün servisi kaçırdım.D)
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A
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
edilgendir?

11.

Ailece pikniğe gittik.A)
O kitapların hepsini okudum.B)
Merdivenleri koşarak çıktılar.C)
Bütün ev temizlendi.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf
tümleci vardır?

12.

Çocuk bahçede kitap okuyor.A)
Geçen hafta sonu Ankara’ya gittik.B)
Ceyda dans derslerine gidiyor.C)
Doğayı korumalıyız.D)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü
düşmesi vardır?

13.

ufalmakA)
küçülmekB)
kavrukC)
yükselmekD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

14.

Kimse işini yapmıyor, bahçede oturuyordu.A)
Bu akşam evden çıkmayı düşünmüyorum.B)
Sandalı boyamak için sabaha kadar
çalıştım.

C)

Maçta önümde ve arkamda pek çok insan
vardı.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne
yoktur?

15.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel
isimlerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

16.

Kedisi Pamuk’tan ayrılmak ona çok zor
gelmişti.

A)

Ödemiş, İzmir’in bir ilçesidir.B)
Ev Van gölüne bakıyordu.C)
İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat vardır?17.

Okula bisiklet ile gidiyorum.A)
Babam işten yorgun gelirdi.B)
Atilla bugün derse gelmedi.C)
Doğum günümde tüm aile toplandık.D)

Köy hayatını, köylülerin gelenek ve
göreneklerini vb. özelliklerini anlatan roman
türü aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Tarihi romanA)
Macera romanıB)
Köy romanıC)
Sosyal romanD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz
yumuşaması vardır?

19.

ağacaA)
kitapçıyaB)
çorbayıC)
okulaD)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde
kaynaştırma harfi yoktur?

20.

pencereninA)
suyuB)
masayaC)
kapıdaD)
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ALMANCA 5 A
A: -------
B: Ja, kenne ich, das ist in Barcelona.

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

Kennst du das “Museum Picasso”?A)
Kennst du das Matterdorn?B)
Warst du schon mal am Kölner Dom?C)
Hast du den schiefen Turm von Pisa schon
gesehen?

D)

Ich heiße Maria. Ich lebe in -------, dort spricht
man Griechisch.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

GriechenlandA)
HollandB)
ÖsterreichC)
SchweizD)

Ich ------- aus Deutschland.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

wohneA)
kommeB)
lebeC)
arbeiteD)

Die Sultan-Ahmed-Moschee ------- in Europa
auch als “Blauer Moschee” -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

4.

wird / genanntA)
hatte / sehenB)
kann / nehmenC)
würde / nennenD)

Was bedeutet das Wort “verbinden” auf
Türkisch?

“verbinden” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

yetişmekA)
eşleştirmekB)
birleştirmekC)
karşılaştırmakD)

Die blaue Jacke kostet 120 TL, die rote Jacke
kostet 250 TL.

Welche Schlußfolgerung kann man nach den
obigen Sätzen machen?

Yukarıdaki cümlelere göre aşağıdaki
yargılardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

6.

Die blaue Jacke ist am teuersten.A)
Die blaue Jacke ist billiger als die rote
Jacke.

B)

Die rote Jacke ist billiger als die blaue
Jacke.

C)

Die rote Jacke ist billiger.D)

Wem gehört die Puppe?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

Das ist eine kleine Puppe.A)
Das ist keine Puppe.B)
Die Puppe gehört meinem Kind.C)
Die Puppen sind schön.D)
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A
A: Was ist ------- Lieblingsfach?
B: ------- ist Musik.
A: Toll! Meiner auch!

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru
olarak tamamlar?

8.

meiner / SeinenA)
meine / SeineB)
deinen / MeinemC)
dein / MeinerD)

Wir lesen ------- in der Bücherei.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

ExperimenteA)
AusflugB)
KlassenwandC)
BücherD)

Was möchtest du machen, wenn du Freizeit
hast?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Du kannst viele Geschenke bekommen.A)
Nein, leider haben wir Osterferien.B)
Ich möchte meine Freunde besuchen.C)
Ja, kleine Kinder haben viel Spaß in den
Feiertagen.

D)

-------, weil wir viele Süßigkeiten bekommen.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

Morgen ist WeihnachtenA)
Ramadanfest heißt ZuckerfestB)
Die Familie muss zusammen essenC)
Mein Vater geht in die MoscheeD)

Das / besuchen / Museum / wollen / Wir

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

Yukarıdaki sözcük gruplarıyla kurulabilecek
en anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

12.

Besuchen das wollen Museum wir.A)
Wollen das wir besuchen Museum.B)
Wir wollen das Museum besuchen.C)
Museum wir besuchen wollen das.D)

A: Wie heißt dein -------?
B: ------- heißt Leonardo DiCaprio.

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru
olarak tamamlar?

13.

Lieblingsfilmstar / ErA)
Freundin / SieB)
Kinder / EsC)
Nachbarin / DasD)

Was bedeutet das Wort “widerspenstig” auf
Türkisch?

“widerspenstig” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

uzunA)
dalgalıB)
inatçıC)
kıvırcıkD)
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A
Im Kino sind viele Zuschauer.

Welcher der folgenden Sätze hat die gleiche
Bedeutung?

Yukarıdaki cümle ile aynı anlamı taşıyan
cümle aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

15.

Im Kino sind alle Plätze frei.A)
Im Kino sind fast alle Plätze besetzt.B)
Im Kino sind wenige Zuschauer.C)
Im Kino ist niemand.D)

Nein, ich komme aus Deutschland.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Arbeitet sie in Deutschland?A)
Lebt er in Frankreich?B)
Wer kommt aus Deutschland?C)
Kommst du aus England?D)

Du solltest die Stellenanzeigen in der Zeitung
lesen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Wie finde ich einen Job?A)
Warum lernst du Deutsch?B)
Wo ist das Reisebüro?C)
Hast du dein Lebenslauf und deine
Ausbildungsnachweisen?

D)

-------, weil er andere Länder sehen will.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlamaz?

18.

Er hat viele FerienpläneA)
Er reist gernB)
Er macht viel UrlaubC)
Er schläft gernD)

A: Wohin fährst du in den Ferien?
B: Ich fahre mit meinen Freunden nach Paris.
A: -------
B: Wir wollen den Eifel Turm sehen.

Welches ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

Wohnst du in Paris?A)
Und was macht ihr da?B)
Warst du schon mal in Paris?C)
Hast du viele Freunde?D)

Was hat dir in den Sommerferien am meisten
gefallen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

20.

Mit der Bahn.A)
Im Hotel.B)
Im August.C)
Das Meer.D)
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İNGİLİZCE 5 A
Let's ------- a party. It is your birthday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

inviteA)
takeB)
orderC)
throwD)

A: ------- is the matter with you?
B: I feel very ill, I have sore throat.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

2.

GetA)
WhatB)
ShouldC)
HaveD)

My friend can ------- chess but I can't.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

drawA)
playB)
singC)
doD)

A: How do you celebrate your national festival?
B: We ------- everywhere with flowers. We also
have concerts.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

4.

decorateA)
walkB)
performC)
makeD)

Tim : Can I ------- some money to the animal
shelter?
Mom: That's a good idea. 

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

5.

cleanA)
examineB)
feedC)
donateD)

Park       Bank

The bank is ------- the park.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

in front ofA)
next toB)
behindC)
betweenD)

A:  -------  of a movie is it?
B:  It is a drama.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

7.

WhatA)
What kindB)
What timeC)
Let's goD)

A: What are your hobbies?
B: My hobbies are ------- a bike and swimming.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

8.

takingA)
makingB)
ridingC)
playingD)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0100-A

23 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
I'm from Spain and I speak -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

SpanishA)
English B)
French C)
JapaneseD)

Sally loves jogging but she doesn't -------
camping.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

would likeA)
hatesB)
likesC)
likeD)

A: When is Rose's birthday?
B: It's ------- 10th February.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

11.

onA)
toB)
forC)
inD)

The children ------- the sheep everyday. They like
giving food to them.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

milkA)
rideB)
feedC)
waterD)

A:  I have a terrible pain in my back.
B:  Well, you shouldn't -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

13.

buy some tissuesA)
get a blanketB)
carry heavy thingsC)
see the dentistD)

I do my homework after dinner but my friend
-------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

isn'tA)
doB)
isC)
doesn't D)

A: ------- does Peter go to school?
B: He goes to school at seven o'clock every
morning.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

15.

How manyA)
WhatB)
What timeC)
Which daysD)

Ted    : ------- swimming in the pool?
Martin: That's a good idea.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

16.

Let'sA)
WhichB)
How aboutC)
Would you like toD)
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A
I love -------. They are frightening.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

action moviesA)
dramasB)
comedy filmsC)
horror filmsD)

A: -------, how can I go to the post office?

B: Well. Go straight ahead the King Street and
turn leftt. The post office is near the cinema.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

18.

Excuse meA)
You are welcomeB)
Thank youC)
ThanksD)

Ali isn't good ------- climbing mountains.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

atA)
onB)
inC)
toD)

A: ------- is your music class?
B: It's on Thursday.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

20.

WhichA)
WhenB)
WhatC)
How manyD)
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FRANSIZCA 5 A
Elle sait ------- du patin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

aimerA)
faireB)
marcherC)
écrireD)

Elle ------- Marie?

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

s’appelleA)
m’appelleB)
t'appellesC)
vous appelezD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

àA)
duB)
auC)
deD)

II y a ------- de cours par jour?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

combienA)
commentB)
quandC)
quiD)

Patrick se lève ------- 9 heures.

Choisissez l’expression qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

5.

duA)
auB)
àC)
deD)

- Je ------- caresser ton chien?
- Bien sûr!

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

peuxA)
peutB)
pouvezC)
pouvonsD)

- Je n’aime pas les films fantastiques.
- -------, je ne les aime pas.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

D'accordA)
Moi non plusB)
EnchantéC)
PardonD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

avecA)
chezB)
auxC)
pourD)
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A
Nous ------- la télévision.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

regardezA)
regardonsB)
regardesC)
regardentD)

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

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

mieuxA)
tousseB)
maladeC)
rhumeD)

- Est-ce que tu as un animal?
- Oui, -------.

Choisissez l'expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

Il courtA)
Il fait beauB)
je n’ai pas d’animalC)
j’ai un chatD)

A: Où es-tu?
B: Je suis ------- la librairie. 

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

12.

entreA)
devantB)
à côtéC)
en faceD)

Je veux préparer un grand gâteau pour -------.
C'est ton anniversaire.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

toiA)
teB)
moiC)
meD)

A: Quel est le sujet du film?
B: C'est ------- l'amitié. 

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

chezA)
àB)
surC)
entreD)

A :  Quelle heure est-il?
B :  Il est 7h30.

Trouvez l’équivalent de l’expression
soulignée.

Konuşmadaki altı çizili ifadenin karşılığını
bulunuz.

15.

huit heures et demieA)
huit heures et quartB)
sept heures et quartC)
sept heures et demieD)

Le gâteau est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

excitanteA)
délicieuxB)
courageuxC)
honnêteD)
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A
------- est ton activité préférée?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

QuelleA)
CommentB)
OùC)
QuandD)

IIs jouent à cache-cache ------- le jardin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

enA)
auB)
àC)
dansD)

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

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

19.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

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

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

20.

française / turcA)
français / turqueB)
turc / françaisC)
turque / françaiseD)
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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.


