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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 A
Allah’ın doksan dokuz ismine ne ad verilir?1.

TevekkülA)
EsmayıhüsnaB)
VicdanC)
VahdaniyetD)

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Ellerini kullanabilmesiA)
YüzebilmesiB)
GörebilmesiC)
Akıllı olmasıD)

İhlâs suresi kaç ayettir?3.

4A)
5B)
6C)
7D)

“Muhalefetünli’l-Havadis” sözcüğünün anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsanın iyi ahlaklı olması gerektiğiA)
Allah’ın yoktan var etmesiB)
Allah’ın yaratılmış varlıklara benzememesiC)
Allah’ın her şeyi işitmesiD)

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

5.

FarzA)
VacibB)
MübahC)
SünnetD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel
ibadetlerinden biri değildir?

6.

Hacca gitmekA)
Oruç tutmakB)
Ahiret gününe inanmakC)
Zekât vermekD)

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

7.

ZekatA)
HacB)
NamazC)
DuaD)

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

8.

MinareA)
MinderB)
MihrapC)
MinberD)

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

9.

BakaraA)
FatihaB)
FilC)
SalavatD)

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

10.

AlışverişA)
İsrafB)
CimrilikC)
DiyetD)

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

11.

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

12.

HanifA)
EminB)
EnsarC)
KâmilD)

Allah tarafından gönderilene son din
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

HristiyanlıkA)
İslamiyetB)
MusevilikC)
MahizmD)

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

14.

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

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

15.

HıdırellezA)
RegaipB)
Kadir GecesiC)
NevruzD)

I. Beraat
II. Mevlit
III. Ramazan

Yukarıdakilerden hangileri dinî
bayramlarımız arasında yer alır?

16.

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

Müslümanlıkta kutsal kabul edilen kandil
gecesi sayısı kaçtır?

17.

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

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

18.

IrkA)
Millî marşB)
VatanC)
BayrakD)

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

19.

İman ve inançA)
Vatan ve milletB)
Hoşgörü ve sadakatC)
Sevgi ve barışD)

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

20.

Çanakkale SavaşıA)
Sakarya Meydan SavaşıB)
Başkomutanlık Meydan MuharebesiC)
Trablusgarp SavaşıD)
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FEN BİLİMLERİ 5 A
I. Ay’ın atmosferi çok kalındır.
II. Rüzgar, yağmur gibi hava olayları görülmez
III. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı
çoktur.

Ay ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri
doğrudur?

1.

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

Bitkilerin besin üretimi, gaz alışverişi ve
terleme yapan bölümüne ne ad verilir?

2.

YaprakA)
ÇiçekB)
KökC)
GövdeD)

I. Amip
II. Öglena
III. Eğrelti otu
IV. Bit

Yukarıdakilerden hangileri mikroskobik
canlılar sınıfında yer alır?

3.

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

Deprem öncesi yapılması gereken
hazırlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

Raflar duvara sabitlenmelidir.A)
Deprem çantası hazırlanmalıdır.B)
Aydınlatma araçlarının bağlantıları
sağlamlaştırılmalıdır.

C)

Ağır ve büyük eşyalar üst raflarda olmalıdır.D)

Balina aşağıdaki canlı sınıflarının hangisinde
yer alır?

5.

OmurgasızlarA)
MemelilerB)
SporlarC)
KuşlarD)

İlk dördün evresinden bir hafta sonra görülen
Ay’ın evresine ne ad verilir?

6.

Son dördünA)
Şişkin ayB)
HilalC)
DolunayD)

Güneş’teki patlamaların sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Hidrojenin helyuma dönüşmesiA)
Karbon ve oksijenin birleşmesiB)
Oksijen ve hidrojenin su oluşturmasıC)
Azotun ışıma yapmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere
örnek olarak verilebilir?

8.

TahtaA)
CamB)
DemirC)
SüngerD)

Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale
geçmesine ne ad verilir?

9.

BuharlaşmaA)
DonmaB)
YoğuşmaC)
ErimeD)

Sürtünme kuvvetini azaltmak için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

10.

Cismin hızını arttırmakA)
Hareket yönünü değiştirmekB)
Yüzeyin pürüzünü azaltmakC)
Yüzeye kum dökmekD)

Yukarıdaki özdeş cisimler arasındaki ısı
alışverişi sonucu cisimlerin son sıcaklıkları
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

11.

40° - 20°CA)
30° - 30°CB)
20° - 40°CC)
10° - 50°CD)

Sıcaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Enerji değildir.A)
Maddeler arasında alınıp verilemez.B)
Sıcaklık birimi kaloridir.C)
Termometre ile ölçülür.D)

Buharlaşmanın en yoğun olduğu noktaya ne
ad verilir?

13.

ErimeA)
SüblimleşmeB)
KırağılaşmaC)
KaynamaD)
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A
Kuvvet ölçen alete ne ad verilir?14.

AmpermetreA)
TermometreB)
DinamometreC)
MönometreD)

Kuvvet değerinin birimi nedir?15.

Hertz (Hz)A)
Newton (N)B)
Volt (V)C)
Pascal (Pa)D)

Tam gölge oluşturmak için kullanılacak
malzemelerin doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

16.

Işık kaynağı – opak cisim – perdeA)
Perde – ışık kaynağı – opak cisimB)
Opak cisim – ışık kaynağı – perdeC)
Opak cisim – perde – ışık kaynağıD)

Işığın düzgün yansıması aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?

17.

Işınların açısına A)
Yüzeyin pürüzlü olup olmamasınaB)
Işık kaynağının gücüneC)
Gölge miktarınaD)

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine
karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

18.

Fosil yakıtların kullanımını artırmakA)
Arıtma tesisleri kurmak ve kullanmakB)
İnsanlara çevre bilinci kazandırmakC)
Yeni yeşil alanlar oluşturmakD)

Bir elektrik devresinde ampul aşağıdaki
şekillerden hangisi ile gösterilir?

19.

A)

B)

C)

D)

I. Alüminyum folyo
II. Fon kartonu
III. Tül perde

Yukarıdakilerden hangileri opak maddelere
örnektir?

20.

Yalnız IA)
I ve IIB)
I ve IIIC)
II ve IIID)
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FEN BİLİMLERİ 7 A
Aşağıdakilerden hangisi beynin
görevlerinden biri değildir?

1.

Kandaki atık maddelerin süzülmesini
sağlamak

A)

Duyu organlarından gelen bilgileri
değerlendirmek

B)

İstemli hareketlerin gerçekleşmesini
sağlamak

C)

Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi
yaşam olaylarını düzenlemek

D)

Atom numarası aşağıdakilerden hangisine
eşittir?

2.

Nötron sayısınaA)
Proton sayısınaB)
Elektron sayısınaC)
Nükleon sayısınaD)

Fiziksel anlamda kuvvet ile hareket arasında
bir ilişkiyi ifade etmek için kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

EnerjiA)
EsneklikB)
HızC)
İşD)

Sodyum elementinin sembolü
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

NaA)
AlB)
BeC)
CaD)

Bir elektrik devre elemanında gerilim 60 volt,
akım ise 3 amper ise, bu devre elemanının
direnci kaç ohm’dur?

5.

180A)
63B)
57C)
20D)

Kasnaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

Kasnaklar basit makine sistemleridir.A)
Kasnaklarda kuvvetten kazanç sağlanırken,
hareket yönü değiştirilememektedir.

B)

Kasnakların devir sayıları yarı çapları ile ters
orantılıdır.

C)

Kasnaklar dişleri olmadığı için kayış ya da
iple birbirlerine bağlanırlar.

D)

Kapalı bir elektrik devresinde bulunan devre
elemanı üzerinden geçen elektrik akımının
değerini (şiddetini) ölçen araçlara ne ad
verilir?

7.

AmpermetreA)
VoltmetreB)
ManometreC)
DansitometreD)

Aşağıdakilerden hangisi insanda bulunan
salgı bezlerinden değildir?

8.

PankreasA)
HipofizB)
TiroitC)
OmurilikD)

Maddenin atomlarının elektriksel yükü ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

9.

Maddenin atomlarının taşıdığı pozitif (+) yük
miktarı, negatif (-) yük miktarından sayıca
fazla ise bu cisimlere pozitif (+) yüklü cisim
denir.

A)

Yüksüz madde, yapısında elektriksel yük
olmayan madde anlamına gelir.

B)

Maddenin atomundaki negatif (-) yük, birim
yük olarak kabul edilmiştir.

C)

Maddenin atom çekirdeği negatif (-)
yüklerden oluşur.

D)

Nefronların iltihaplanmasına ne ad verilir?10.

RinitA)
KolitB)
SistitC)
NefritD)
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A
Salıncakta sallanan kız çocuğu çıkabileceği en
yüksek noktaya ulaştığında en büyük -------
sahiptir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

kinetik enerjiyeA)
potansiyel enerjiye B)
sürtünmeyeC)
kimyasal enerjiyeD)

Atomun çekirdeğinde bulunan nötron ve
protonlara ne ad verilir?

12.

Molekül A)
ElektronB)
İyonC)
NükleonD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nesli
tükenen hayvanlardan biri değildir?

13.

GeyikA)
Asya filiB)
Yaban öküzüC)
ÇitaD)

Uzaydaki gök cisimleri arasındaki uzaklıklar
için uzunluk ölçüsü olarak aşağıdakilerden
hangisi kullanılır?

14.

KilometreA)
Ses hızıB)
Işık yılıC)
Takvim yılıD)

Dünyadaki bütün canlılar, atmosferin belirli bir
yüksekliğinden okyanusların belirli bir derinliğine
kadar uzanan bir tabakada yaşar. Bu tabakaya
------- denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

ekosistemA)
biyosferB)
besin ağıC)
tundraD)

Işığın soğurulması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Açık renkli giysiler ışığı daha az
soğurduklarından, yazın giysilerin açık renk
olmasına dikkat edilir.

A)

Işığın maddelerde sıcaklık artışına sebep
olmasının nedeni ışık enerjisinin
maddelerde soğularak ısıya dönüşmesidir.

B)

Işığın soğurulması, maddelerde değişim
yapmaz.

C)

Koyu renkli yüzeyler gelen ışınların çoğunu
soğurur.

D)

Buğday, tarla faresi, yılan ve atmaca
şeklindeki besin zincirinde üretici canlı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

BuğdayA)
AtmacaB)
YılanC)
Tarla faresiD)

Aşağıdakilerden hangisinde kalın kenarlı
mercek kullanılır?

18.

Basit büyüteçlerdeA)
Hipermetrop göz kusuru için olan
gözlüklerde

B)

Miyop göz kusuru için olan gözlüklerdeC)
MikroskoplardaD)

Fizik biliminin ışık ve ışık olaylarını inceleyen
bölümüne ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

akustikA)
optikB)
elektronikC)
ekolojiD)

En sıcak yıldızların rengi aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

SarıA)
KırmızıB)
MaviC)
TuruncuD)
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MATEMATİK 5 A
Öykü, Defne ve Ela’nın yaşları toplamı 128’dir.
Defne, grubun en küçüğüdür. Öykü, grubun en
küçüğünden 8 yaş büyüktür. Grubun en küçüğü
ile en büyüğü arasındaki fark 21'dir.

Buna göre, gruptakilerin yaşları
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

Öykü Defne Ela

1.

41          29        54A)
41          33        54B)
43          33        55C)
43          29        55D)

Ayşe’nin kumbarasında 23 TL vardır. Ayşe almak
istediği 75 TL’lik oyuncak için para biriktirmeye
başlıyor. Her haftanın sonunda kumbarasına 4
TL atıyor.

Buna göre, Ayşe istediği oyuncağı kaç
haftanın sonunda alabilir?

2.

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

Bir mum fabrikasında hazırlanan her bir kolide 15
kutu ve her bir kutunun içinde 24 adet mum
vardır.

Bu fabrikadan 20 koli satın alan bir kişi kaç
adet mum satın almıştır?

3.

6000A)
6400B)
6800C)
7200D)

5 8 7 10 9 12 ?

Yukarıdaki sayı örüntüsünde soru işareti
yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

4.

11A)
13B)
14C)
15D)

2017 yılında Balmumu Müzesini ziyaret edenlerin
sayısı 2016 yılında ziyaret edenlerin sayısından
fazladır. 2017 yılındaki toplam ziyaretçi sayısı
6547354, 2016 yılındaki toplam ziyaretçi sayısı
ise  6▲31814’tür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ▲ yerine
gelebilecek rakamlardan biri değildir?

5.

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

Birler basamağında 6, yüzde birler
basamağında 3 olan bir sayının ondalık
gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

6.

46,134A)
62,530B)
126,23C)
546,83D)

Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı İngilizce,
Almanca ve İspanyolca dillerinden sadece birini
bilmektedir. 

Sınıfın 9/15’i İngilizce, 8/40’ı İspanyolca
bildiğine göre, kaçta kaçı Almanca
bilmektedir?

7.

A)

B)

C)

D)
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A

8. ve 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Bir cep telefonu şirketi platin üyeliği bulunan
müşterilerine, ödedikleri yıllık fatura ücretlerinin
%12’si kadar, gold üyeliği bulunan müşterilerine
ise ödedikleri yıllık fatura ücretlerinin %6’sı kadar
puan vermektedir. Müşteriler, kazandıkları puan
karşılığı tablodaki hediyelerden birini
seçebilmektedirler.

Bu bilgilere göre, gold üyeliği bulunan
Cemil’in yıllık ödediği fatura tutarı 500 TL ise
Cemil’in kazandığı hediye aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

100 SMSA)
100 Dakika KonuşmaB)
3 GB İnternetC)
5 GB İnternetD)

Platin üyeliği bulunan Hande tam 75 puan
kazanmış ve 5 GB internet paketi hediye almıştır.

Buna göre, Hande’nin yıllık ödediği fatura
ücreti kaç TL’dir?

9.

475A)
550B)
625C)
675D)

10. ve 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Yukarıdaki şekilde; Lütfü, Melek, Can ve Zeynep
adlı dört arkadaşın oturduğu binalar ve
aralarındaki mesafe (metre) verilmiştir. Bu
kişilerle ilgili şunlar bilinmektedir:

 Baştaki ve sondaki binalarda oturanlar
Zeynep ve Melek’tir.

 Melek’in duvara olan mesafesi Zeynep’in
duvara olan mesafesinden fazladır.

 Can ile Melek’in binaları arasındaki mesafe
12,1 metredir.

 Binaların genişliği göz ardı edilecektir.

Buna göre, Can kaç numaralı binada
oturmaktadır?

10.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Lütfü ile Zeynep’in binaları arasındaki mesafe
kaç metredir?

11.

9,98A)
10,04B)
10,46C)
11,56D)
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A

12. ve 13. soruları aşağıdaki grafiğe göre
cevaplayınız.

Yukarıdaki grafikte, K, L, M ve N gazetelerinin
günlük tirajları verilmektedir.

Bu grafiğe göre, L ve N gazetelerinin günlük
toplam baskı sayısı (tiraj) kaç bin adettir?

12.

400A)
450B)
550C)
650D)

Yukarıdaki grafiğe göre, aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

N gazetesinin günlük tirajı M gazetesinin
günlük tirajından %50 fazladır.

A)

L gazetesinin günlük tirajı K gazetesinin
günlük tirajından 100.000 adet fazladır.

B)

Günlük tirajı en az olan gazete, M
gazetesidir.

C)

K, L, M ve N gazetelerinin günlük toplam
tirajı 1.050.000 adettir.

D)

Kareli bir zeminde A noktası B noktasının 3 birim
sağında 2 birim yukarısındadır. C noktası da A
noktasının 1 birim solunda 3 birim aşağısındadır.

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

14.

1 birim sol, 2 birim aşağıA)
1 birim sağ, 2 birim yukarıB)
2 birim sağ, 1 birim aşağıC)
2 birim sol, 1 birim yukarıD)

15.

36A)
42B)
45C)
52D)

I. Karenin bütün kenar uzunlukları eşittir.
II. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları

eşittir.
III. Bir üçgenin üç tane köşegeni vardır.

Çokgenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

16.

Yalnız IIA)
Yalnız IIIB)
I ve IIC)
II ve IIID)
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A
Bir paralelkenarın iki kenar uzunluklarının
arasında 11 cm fark vardır. Paralelkenarın çevre
uzunluğu ise 154 cm’dir.

Buna göre, bu paralelkenarın uzun kenarının
uzunluğu kaç cm’dir?

17.

42A)
44B)
48C)
52D)

Yukarıda kare, dikdörtgen ve üçgen bölümlerden
oluşan bir bahçenin bazı kenar uzunlukları
verilmiştir.

Buna göre, bahçenin etrafına 4 sıra tel
çekmek için kaç metre tel gerekir?

18.

2600A)
2720B)
2920C)
3240D)

Gül’ün evi ile okulu arasındaki mesafe 2600
metredir. Okul ile kütüphane arasındaki mesafe
ise 34000 desimetredir. Gül, evden okula
yürümüş daha sonra okuldan kütüphaneye de
yürüyerek gitmiştir.

Bu durumda Gül’ün yürüdüğü mesafe toplam
kaç km’dir?

19.

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

Bir hafta (7 gün) ders çalışan Gözde, ilk gün
145 dakika ders çalışmıştır. Diğer günler bir
önceki günden 15 dakika fazla ders
çalıştığına göre, Gözde 7 günde toplam kaç
saat ders çalışmıştır?

20.

20 saat 40 dakikaA)
21 saatB)
21 saat 30 dakikaC)
22 saat 10 dakikaD)
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MATEMATİK 7 A

rasyonel sayılarının büyükten küçüğe doğru
sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?

1.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki çarpma tablosuna göre, a+b+c
kaçtır?

2.

7A)
5B)
13C)
15D)

işleminin sonucu kaçtır?

3.

48A)
56B)
64C)
72D)

Can elindeki parasının 3/4'ünü harcayınca 130
TL'si kalıyor. 

Buna göre, Can’ın başlangıçta kaç TL'si
vardı?

4.

560A)
520B)
480C)
390D)

5.

42A)
44B)
46C)
48D)

Un, yağ, şeker sırasıyla 5, 3 ve 4 ile doğru
orantılı olarak karıştırılıp 72 kg helva elde
edilmiştir.

Buna göre, bu karışımda kaç kg un
kullanılmıştır?

6.

30A)
24B)
20C)
18D)
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A
Bir ayakkabı etiket fiyatı üzerinden %45 indirim
yapıldıktan sonra 77 TL'ye satılıyor.

Buna göre, ayakkabının etiket fiyatı kaç
TL'dir?

7.

130A)
140B)
148C)
156D)

Yukarıdaki tabloda bir köydeki muhtarlık
seçimlerinde muhtar adayları ve aldıkları oy
yüzdeleri verilmiştir.

Ayhan, Şener’den 44 oy fazla aldığına göre,
Tuncay kaç oy almıştır?

8.

50A)
44B)
36C)
28D)

Bir grupta 52 erkek ve 18 kadın vardır. Bu
gruba kaç evli çift gelirse erkek sayısı kadın
sayısının 2 katı olur?

9.

22A)
18B)
16C)
14D)

Yiğit elindeki parasıyla 6 kg ceviz alırsa 18 TL
kalıyor, eğer 8 kg ceviz alırsa 26 TL borçlanıyor.

Buna göre, Yiğit’in elinde kaç TL vardır?

10.

110A)
120B)
140C)
150D)

denkleminde x in değeri

kaçtır?

11.

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

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yansıma
simetrisi vardır?

12.

T U TA)
E F EB)
S E SC)
L A LD)

Aşağıdaki çokgenlerden hangisi dış
bükeydir?

13.

A)

B)

C)

D)

İç açılarının ölçülerinin toplamı 1800° olan bir
çokgen kaç kenarlıdır?

14.

10A)
11B)
12C)
13D)
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A
Taban yarıçapı 5 cm ve yüksekliği 12 cm olan
dik dairesel silindirin hacmi kaç cm3 tür? 
( = 3 alınız.)

15.

450A)
600B)
900C)
1200D)

Birim karelerden oluşturulmuş yukarıdaki
şeklin çevre uzunluğu kaç birimdir?

16.

74A)
76B)
78C)
82D)

17.

37A)
41B)
44C)
49D)

Yukarıdaki dairesel grafikte, bir ülkede ihraç
edilen baklagillerin dağılımı verilmiştir.

150 ton mercimek ihraç edildiğine göre, kaç
ton pirinç ihraç edilmiştir?

18.

80A)
100B)
110C)
120D)

Nil ve 3 arkadaşı yan yana durmak koşuluyla
bir kanepeye kaç farklı şekilde oturabilirler?

19.

24A)
32B)
36C)
48D)

40,   40,   44,   45,   45,   48,   48,   48,   49

Yukarıda verilen veri grubunun tepe değeri
(modu) kaçtır?

20.

48A)
45B)
44C)
40D)
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SOSYAL BİLGİLER 5 A
Aşağıdakilerden hangisi tarihi eser
tiplerinden biri değildir?

1.

MağaraA)
KaleB)
HeykelC)
Antik kentD)

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sahip olduğu
haklardan biridir?

2.

Oyuncakları zarar vermeden kullanmakA)
Ev ödevlerini zamanında yapmakB)
Yere çöp atmamakC)
Okulda eğitim almakD)

Sümerler’in inşa ettiği piramide benzeyen
büyük tapınaklara ne ad verilir?

3.

KabirA)
ZigguratB)
SütunC)
KoreaD)

Aşağıdakilerden hangisi toplumda yer alan
rollerden biri değildir?

4.

Torun olmakA)
Üye olmakB)
Kısa saçlı olmakC)
Öğrenci olmakD)

Aşağıdakilerden hangisi kişinin
sorumlulukları arasında yer almaz?

5.

Yemek saatinde sofrada bulunmakA)
Çöpü zamanında çıkarmakB)
Okula zamanında gitmekC)
Düşüncelerini söylemekD)

Ege bölgesi’nin verimli topraklarına yerleşen,
en önemli gelirini ticaretten elde eden ve
takas yerine para kullanan medeniyet
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

HititlerA)
LidyalılarB)
KertlerC)
AsurlarD)

Aşağıdakilerden hangisi doğru ve güvenilir
bilgiye ulaşmanın yollarından biri değildir?

7.

İlk girilen inter sitesine güvenilmelidir.A)
Bilgilerin güncel olup olmadığı dikkate
alınmalıdır.

B)

Internetten alınan bilgi kitap, ansiklopedi gibi
kaynaklardanda araştırılmalıdır.

C)

Resmi sitelerden daha güvenilir olduğundan
araştırmalar için tercih edilmelidir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu
Bölgesinde nüfusun yoğun olduğu illerden
biridir?

8.

KırşehirA)
NevşehirB)
AnkaraC)
ÇankırıD)

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

9.

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

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin aile ve
sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz
etkilerinden biri değildir?

10.

Hafta sonları ailecek aktivite yapmak yerine
telefon ile vakit geçirmek

A)

Bayramda akrabalar ve arkadaşlar ile yüz
yüze görüşmek yerine kısa mesaj atmak

B)

Arkadaş edinmek için sosyal medyayı
kullanmak

C)

Akrabalar ile film izlemek için biraraya
gelmek

D)

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

11.

ErozyonA)
SelB)
HeyelanC)
ÇığD)
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A
Türkiyede petrolün çıktığı bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Güneydoğu AnadoluA)
Iç AnadoluB)
KaradenizC)
Doğu AnadoluD)

Türkiye’de yer alan aşağıdaki tarihi
değerlerden hangisi UNESCO Dünya Miras
Listesindedir?

13.

Dolmabahçe SarayıA)
Galata KulesiB)
GölyazıC)
Divriğ Ulu CamiiD)

Aşağıdakilerden hangisi işlenmemiş
ürünlerden (hammadde) biridir?

14.

EkmekA)
PeynirB)
SütC)
ReçelD)

İnsanlığın ortak mirası ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Insanlığın ortak mirası korunmalıdır.A)
Insanlığın ortak mirasında tek bir ulus payı
vardır.

B)

Insanlığın ortak mirası çok uzun zamanda
oluşur.

C)

Insanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara
aktarılmalıdır.

D)

Erozyonu, çoraklaşmayı, çölleşmeyi, kirliliği,
hatalı tarım tekniklerini ve amaç dışı arazi
kullanımını önlemek, doğal varlıkların
korunması için hükümetleri yönlendirmek ve
etkin kamuoyu oluşturmak amacıyla kurulan
ve faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

LÖSEVA)
Kadın Emeğini Değerlendirme VakfıB)
TEMA VakfıC)
Çocuk VakfıD)

Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının
görevlerinden biri değildir?

17.

Altyapı çalışmalarının yapılmasını sağlamasıA)
Fabrikaların açılmasının sağlanmasıB)
Çevre temizliğinin yapılmasını sağlamasıC)
Kültür sanat ve spor faaliyetlerini
desteklemesi

D)

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

18.

Ülkeler arası dostluğun gelişmesiA)
Ürünlere olan ihtiyacın azalmasıB)
Ticaret ile uğraşanların artmasıC)
Ulaşım araçlarını artmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının
özelliklerinden biri değildir?

19.

ÇalışkanlıkA)
İlgisizlikB)
MerakC)
Gözlem yapmaD)

Aşağıdakilerden hangisi muhtarın
görevlerinden biri değildir?

20.

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)
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SOSYAL BİLGİLER 7 A
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de en fazla
göç alan illerden biridir?

1.

KırşehirA)
RizeB)
KocaeliC)
KütahyaD)

Aşağıdakilerden hangisi “Ben” dilinin
özelliklerinden biri değildir?

2.

Suçluluk hissettirmemesiA)
Anlaşmazlıkları azaltmasıB)
Konuşan kişiyi rahatlatmasıC)
Suçlayıcı, eleştirici, yargılayıcı olmasıD)

Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı ne zaman
yapılmıştır?

3.

1927A)
1967B)
1978C)
1998D)

Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve
özgürlüklerimizin kısıtlandığı durumlardan
biri değildir?

4.

SavaşA)
Toplum güvenliğiB)
Kamu sağlığıC)
Doğal afetlerD)

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin
özelliklerinden biridir?

5.

Dinlerken başka bir işle meşgul olmaA)
Dinlemekten çok konuşmaB)
Göz teması kurmaC)
Dikkatini karşısındaki kişiye vermemeD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hızlı
nüfus artışının sonuçlarından biri değildir?

6.

Milli gelirde artışA)
Çevre sorunlarında artışB)
Gelir dağılımında dengesizlikC)
Doğal kaynaklarda azalışD)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde meslek
edindiren kuruluşlardan biridir?

7.

İmaretA)
RasathaneB)
EnderunC)
Mahalle mektebiD)

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbı'nın
sosyal sonuçlarından biridir?

8.

İşçi sınıfının doğmasıA)
Fabrika üretimine geçilmesiB)
Ham madde ve pazar ihtiyacının ortaya
çıkması

C)

Ulaşımın gelişmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasında rol
oynayan etkenlerden biri değildir?

9.

Bizans’ın zayıf olmasıA)
Türk beyliklerine karşı izlediği barışçı politikaB)
Coğrafi konumuC)
Yerleşik bir nüfusa sahip olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Ebulkasım Saltuk
tarafından Erzurum ve çevresinde kurulan
Anadolu’daki ilk Türk beyliklerinden biridir?

10.

DanişmentlilerA)
ArtuklularB)
SaltuklularC)
MengüceklilerD)

Aşağıdakilerden hangisi meslek tercihi
yaparken göz önünde bulundurulacaklar
arasında yer almaz?

11.

YeteneklerA)
Yakınların beklentileriB)
İlgi ve isteklerC)
Kişisel özelliklerD)
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A
Osmanlılar hangi Oğuz boyuna mensuptur?12.

AfşarA)
MengücekB)
KayıC)
KaramanD)

Atatürk, “Herhalde millet, hükümetin gözcüsü
olmak gerekir. Çünkü hükümetlerin yaptığı
işler olumsuz olup da millet itiraz etmez ve
düşünmezse, bütün kusur ve suçlara katılmış
demektir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini
vurgulamak istemiştir? 

13.

Milletin çıkarlarının ön planda tutulmasınıA)
Halkın yönetenleri denetlemesi gereğiniB)
Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin
ayrılığını

C)

Bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanmasınıD)

Avrupa’da akla dayanan düşünce sisteminin
egemen olduğu döneme ne ad verilir?

14.

Aydınlanma ÇağıA)
Karanlık ÇağB)
Orta ÇağC)
Yenilik ÇağıD)

16. yüzyılda ilk kez Almanya’da başlayan ve
Katolik Kilisesini aslına döndürmek amacıyla
yapılan değişiklik ve düzenlemelere ne ad
verilir?

15.

RönesansA)
ReformB)
Sanayi İnkılâbıC)
Aydınlanma ÇağıD)

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin
dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

16.

KatılımcılıkA)
EşitlikB)
ÖzgürlükC)
DevletçilikD)

Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda
başlayan Sanayi İnkılâbıyla ilgili olgulardan
biri değildir?

17.

Büyük fabrikaların kurulmasıA)
Ticaretin gerilemesiB)
Demiryollarının gelişimiC)
Üretimde buharın gücünden yararlanılmasıD)

I. Yardım alamayan Rusya savaştan çekilmek
zorunda kalmıştır.

II. Amerika Birleşik Devletleri İtilafdevletleri
  yanında savaşa girmiştir.

III. Çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir.
IV. Mustafa Kemal askeri başarılarıyla tüm

   dünyaca tanınmıştır.

Bu bilgilerden hangileri Çanakkale
Cephesi’nin Birinci Dünya Savaşı’nın
kaderini değiştirdiğine kanıt olarak
gösterilir?

18.

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

Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya
Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

19.

Avrupa’da ekonominin bozulmasıA)
Kalıcı Dünya barışının sağlanmasıB)
Yeni devletlerin kurulmasıC)
Avrupa’nın sınırlarının yeniden çizilmesiD)

Mustafa Kemal, aşağıdaki savaşların
hangisinden sonra “Anafartalar Kahramanı”
olarak tanınmıştır?

20.

KafkasyaA)
BalkanB)
TrablusgarpC)
ÇanakkaleD)
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TÜRKÇE 5 A
“Arkadaşımla ------- yapmak için papatya
topladık.” cümlesinde boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde
tamamlar?

1.

çelenkA)
karamelaB)
çörekC)
kroketD)

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

2.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde atasözü
vardır?

3.

Yemekte yediğim tatlıdan içim bayıldı.A)
Arkadaşımın ağzı çok iyi laf yapardı.B)
"Gülü seven dikenine katlanır." derler bizim
oralarda.

C)

Eve dönmelerini dört gözle bekliyorum.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,)
doğru kullanılmıştır?

4.

Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.A)
Saat 10,30’da buluşacaktık.B)
Ailem bu apartmanın 8, inci katında
oturuyor.

C)

Kitabı otuz, beş liraya aldım.D)

Aşağıdakilerden hangisi Erdoğan
Tokmakçıoğlu’nun eserlerinden biri değildir?

5.

Karanfil SokağıA)
NalınlarB)
Keçi AyaklılarC)
Mavi Şapkalı ÇocukD)

“İstiklâl Marşı”nın bestecisi aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

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

“Türk Aynştaynı Oktay Sinanoğlu” ve
“Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık” adlı
eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Abdürrahim KarakoçA)
Emine ÇaykaraB)
Hikmet DizdaroğluC)
Haldun TanerD)

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

8.

veA)
amaB)
yoksaC)
oysakiD)

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

9.

Lincoln BeacheyA)
Jules VerneB)
La FontaineC)
Mark TwainD)

“Kelile ve Dimne”nin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

BaccacioA)
Eflatun Cem GüneyB)
BeydebaC)
Pertev Naili BoratavD)
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A
“sade” sözcüğünün eş anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

acıA)
yalınB)
darC)
tatlıD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tiyatro ile
ilgili bir terim değildir?

12.

kulisA)
kostümB)
bilgiC)
sahneD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti (?) konmalıdır?

13.

Keşke şimdi orada olsaydımA)
Kırlarda koşup oynamak istiyordukB)
Şiirin kaç dize olduğunu saymalısınC)
Benim canım kardeşim neredeD)

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi zıt
anlamlıdır?

14.

açık–kapalıA)
büyük–iriB)
sınav–imtihanC)
kara–siyahD)

Aşağıdakilerden hangisi yalın bir sözcüktür?15.

kardeşsizA)
gözlüklüB)
sergiC)
temizD)

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

16.

Ziya Osman SabaA)
Ömer SeyfettinB)
Halit Ziya UşaklıgilC)
Halide Edip AdıvarD)

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde yazım
yanlışı vardır?

17.

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)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme
yapılmıştır?

18.

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

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde
ünlü düşmesi meydana gelmiştir?

19.

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

“Sessiz Arka Bahçeler”, Sevda Kalıcıdır”,
Sonra İşte Yaşlandım” adlı şiirler
aşağıdakilerden hangisine aittir?

20.

Gülten AkınA)
Attila İlhanB)
Orhan VeliC)
Yahya Kemal BeyatlıD)
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TÜRKÇE 7 A
Aşağıdakilerden hangisi “sert” sözcüğünün
zıt anlamlısıdır?

1.

zayıfA)
zarifB)
inceC)
yumuşakD)

Aşağıdakilerden hangisi “hekim”
sözcüğünün eş anlamlısıdır?

2.

hakimA)
doktorB)
öğrenciC)
öğretmenD)

Kız çocuklara Zişan ( ) Aslı ( ) Yankı ( ) erkek
çocuklara Alp Er Tunga ( ) Sinan ( ) Demir adları
verilirdi ( )

Yukarıdaki cümlede boş parantezle
gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?

3.

(;) (;) (,) (;) (;) (.)A)
(,) (,) (:) (,) (,) (.)B)
(,) (,) (;) (,) (,) (.)C)
(,) (,) (.) (,) (,) (?)D)

Aşağıdaki fiillerden hangisi 2. tekil kişi,
olumsuz ve geniş zamanda çekimlenmiştir?

4.

gelmezsinA)
gidiyorumB)
koşuyorlarC)
beğenmeyecekD)

Aşağıdakilerden hangisi çekimli bir fiildir?5.

sağlamdırA)
geldimB)
güzelmişC)
soğuktuD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı
bir zarfla sağlanmıştır?

6.

Siz ne iş yapıyorsunuz?A)
Osman hasta mı olmuş?B)
Kimde defter var?C)
Sizce bu durumda ne yapılır?D)

Amacı belirli bir konuyu olumlu ve olumsuz
yanlarıyla tarafsız bir bakış açısıyla
değerlendirerek yorum yapmak, fikir ve
çözüm üretme becerisi geliştirmek olan
konuşma yöntemi ve tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

GüdümlüA)
SerbestB)
Katılımlı C)
Eleştirel D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön
zarfı vardır?

8.

Ali sınavdan en yüksek puanı aldı.A)
Koşarak ileri atıldı.B)
Bilge dün akşam geldi.C)
Bu filmi pek beğenmedim.D)

Aşağıdaki fillerin hangisi 2. tekil kişi ve emir
kipi ile çekimlenmiştir?

9.

oturA)
konuştukB)
çıkınC)
gelmelisinD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı
vardır?

10.

Dersi bize güzel anlatıyorsunuz.A)
Teyzemler İstanbul’a taşındı.B)
Ankara’ya yarın gideceğim.C)
Babam bisikletimi tamir etti.D)
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A
Soyut bir kavramı anlaşılır bir duruma
getirmek, görünür kılmak için aşağıdaki
düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden
yararlanılır?

11.

BenzetmeA)
TanımlamaB)
KanıtlamaC)
ÖrneklemeD)

"Bodrumdaki Hazine" adlı öykü aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

12.

Onat KutlarA)
Adnan ÖzyalçınerB)
Mehmet KaplanC)
Sezai KarakoçD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil yeterlilik
fiili ile çekimlenmiştir?

13.

Sonunda kitabı okuyabildi.A)
Camları siliver, lütfen.B)
Sen sofrayı kuradur.C)
Korkudan öleyazdım.D)

Aşağıdaki fiillerden hangisi rivayet birleşik
zamanla çekimlenmiştir?

14.

yazacağımA)
kaçtıB)
soruyorlarC)
okuyacakmışD)

Aşağıdakilerden hangisi roman ile öykü
arasındaki farklardan biri değildir?

15.

Romanlar daha geniş bir zaman kesitinde
geçer.

A)

Romanlar uzun, öyküler kısa anlatı türleridir.B)
Öykü sıkıcı, roman eğlencelidir.C)
Romanlardaki karakterler genellikle
öykülerdekine göre çok yönlüdür.

D)

Aşağıdakilerden hangisi hikâye birleşik
zamanlı fiildir?

16.

getirmekA)
gitmeliydinB)
büyümekC)
çözmekD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde anlam
kayması vardır?

17.

Yarın İzmir’e gelecekler.A)
Aldığım tüm kitapları okudum.B)
Bizim kız bu habere çok sevinir.C)
Dün işe gelmedi.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, fiilden
fiil yapan bir ekle türemiştir?

18.

Notu çarçabuk okudu.A)
Bütün odunları sobada yaktı.B)
Son anda otobüsü durdurdu.C)
Sana önemli haberlerim var.D)

Aşağıdakilerden hangisi anlayarak okumada
izlenmesi gereken yollardan biri değildir?

19.

Okuma ortamı yaratmakA)
Yardımcı düşünceleri incelemekB)
Yazının planını çıkarmakC)
Ana düşünceyi araştırıp bulmakD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek
fiil almıştır?

20.

Ceyda sınıfın en çalışkanıdır.A)
Kitap okumayı çok severim.B)
Yatmadan önce mutlaka dişlerimi fırçalarım.C)
Kardeşim bu yıl okula başlayacak.D)
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ALMANCA 7 A
Die Schüler sind in der Klasse.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

1.

Wo sind die Schüler?A)
Was hast du?B)
Wer ist Schüler?C)
Wie alt bist du?D)

Die Kinder möchten ------- Hausaufgaben
machen, ------- im Park spielen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

2.

eine / undA)
kein / nurB)
keine / sondernC)
ein / aberD)

Wir ------- Ahmet zum Geburtstag.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

schreibenA)
essenB)
kaufenC)
gratulierenD)

Ich habe morgen eine Prüfung, deshalb muß ich
heute Abend ------- viel arbeiten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

sondernA)
damitB)
wirklichC)
nichtD)

A: Hast du in Bodrum ------- gehabt?
B: Ja, ich bin dort 3 Wochen geblieben.
A: Das ist super!

Welches Wort passt in die Lücke im obigen
Dialog?

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

5.

ein GartenA)
ein SommerhausB)
eine KücheC)
eine GarageD)

Die Waschmaschine ist -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

im GartenA)
im WohnzimmerB)
im BadC)
im SchlafzimmerD)

Wann feiern die Türken das Kinderfest?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

Die Türken feiern am 23. April das
Kinderfest.

A)

Die Türken feiern jeden Monatsanfang das
Kinderfest.

B)

Jedes Jahr im Mai feiern die Türken das
Kinderfest.

C)

Die Türken feiern am letzten Tag des Jahres
das Kinderfest.

D)

------- ist der Begründer der Türkischen Republik.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

ZübeydeA)
MakbuleB)
Ali RızaC)
AtatürkD)
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A
------- beginnt nach den Sommerferien.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

WeihnachtenA)
Das SchuljahrB)
Im JahrC)
Die SemesterferienD)

A: -------!
B: Danke, ebenfalls.

Welcher Satz ergänzt nicht die Lücke im
obigen Dialog?

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

10.

Frohe PfingstenA)
Ein glückliches neues Jahr wünsche ich dirB)
Frohe OsternC)
Ich gratuliere dir zum GeburtstagD)

Wann ist Neujahr?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

11.

Im Semester ist Neujahr.A)
Am ersten Januar ist Neujahr.B)
Im Juli und Juni.C)
Dann fangen die Sommerferien an.D)

Serdar ------- aus der Schule.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

kommtA)
spieltB)
stehtC)
liegtD)

Wem gehören die Taschen? (die Frauen)

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

13.

Sie gehören ihnen.A)
Diese gehört mir.B)
Er gehört ihm.C)
Es gehört ihr.D)

Mein Vater fährt jeden Tag mit dem Bus zur
Arbeit.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

Babam beni her gün otobüsle alıyor.A)
Babamın otobüsü var.B)
Babam otobüsü sever.C)
Babam her gün otobüsle işe gidiyor.D)

Susadım!

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Sie hat auch Hunger!A)
Du bist durstig!B)
Ich habe Durst!C)
Er hat immer Hunger!D)

A: Wo ist Frank?
B: -------!
A: Ach ja, das muss ich auch machen!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

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

16.

Mir tut der Hals wehA)
Die Prüfung ist übermorgenB)
Ich habe auch HausaufgabenC)
Frank putzt sich die ZähneD)
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A
Warum hat dein Vater keine Zeit?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

Wir können nicht mitkommen, weil wir ins
Theater gehen.

A)

Er hat keine Zeit, weil er immer so viel
arbeiten muss. 

B)

Wir sollen heute einkaufen gehen.C)
Sie kann für mich arbeiten.D)

Die Kinder wollen ------- den Park laufen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

imA)
durchB)
mitC)
zumD)

Ich lege die Bücher ------- Tisch.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

auf denA)
in dieB)
zu derC)
aus demD)

Du musst an der Kreuzung bei den Ampeln
links einbiegen!

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Kavşağı geçince sağa dönüp ışıklara doğru
yürü!

A)

Kavşaktan sağa dönüp ışıklara dosdoğru git!B)
Kavşakta, ışıklardan sola dönmelisin!C)
Kavşaktan sola dönüp ışıklarda
beklemelisin!

D)
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İNGİLİZCE 7 A
I think they ------- to the disco next Sunday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

have goneA)
wentB)
goC)
will goD)

Ali isn't as ------- as Tom.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

oldA)
oldestB)
betterC)
olderD)

------- the door, please.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

Have toA)
CloseB)
Doesn'tC)
CouldD)

It is too hot outside, you ------- go out.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

doesA)
shouldn’tB)
hasC)
didD)

Ali is …………. football now.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

playingA)
takingB)
visitingC)
gettingD)

I didn't ------- play tennis.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

useA)
using toB)
use toC)
used toD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

BeforeA)
SoB)
AfterC)
WhenD)

A plane is ------- than a bike.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

oldA)
fasterB)
shortC)
youngD)
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A
------- she go out last night?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

DoesA)
DoB)
IsC)
DidD)

There was an accident ------- I was late.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

whenA)
afterB)
beforeC)
soD)

You ------- clean your teeth every morning.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

didn’tA)
doesn’tB)
shouldC)
hasn’tD)

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.

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

Yesterday the weather ------- very hot.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

wasA)
wereB)
isC)
areD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

14.

slowlyA)
slowB)
latelyC)
earlyD)

My sister and I have a problem. Can you help
-------?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

himA)
meB)
herC)
usD)

The cat is ------- the tree at the moment.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

climbA)
climbingB)
climbsC)
climbedD)
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A
There is a o’clock ------- the wall.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

atA)
inB)
onC)
byD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

MayA)
WouldB)
WillC)
Can’tD)

I always ------- orange juice but I never ------- milk.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

drink / drinksA)
drinking / drinksB)
drink / drinkC)
drinks / drinkingD)

------- don’t you drink orange juice?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

Let’s A)
Shall weB)
WhyC)
WhatD)
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FRANSIZCA 7 A
- -------?
- Parce que je soignerai les gens.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

1.

Qu’est-ce que vous ferez si vous êtes richeA)
Vous irez où la semaine prochaineB)
Qu’est-ce que vous voulez devenirC)
Pourquoi vous voulez devenir médecinD)

Quel temps fera-t-il, -------?

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

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

2.

hierA)
demain B)
lundi dernierC)
avant-hierD)

Vous ------- mangé?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

3.

êtes A)
avonsB)
avez C)
voulezD)

Le tigre est ------- fort que le chat.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

4.

plusA)
aussiB)
commeC)
moinsD)

Si tu es d’accord, j’ ------- mon amie.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

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

5.

ai invitéA)
invitesB)
inviteraiC)
inviterD)

Ma grand-mère est têtue ------- une chèvre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

6.

plusA)
dansB)
aussiC)
commeD)

Ne ------- pas au dehors parce qu’il fait très froid.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

7.

sortezA)
sortiB)
sortirC)
soisD)

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.

8.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)
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A
Denise : Tu veux du miel?
Jacques : Oui, je (j’) ------- veux.

Complétez le dialogue avec l’expression qui
convient.

Yukarıdaki konuşmayı uygun düşen ifadeyle
tamamlayınız.

9.

leA)
enB)
laC)
yD)

Günde iki litre su içiniz.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Dormez deux heures par jour.A)
Il faut faire du sport chaque jour.B)
Buvez deux litres d’eau par jour.C)
Il ne faut pas trop boire de l’eau. D)

viens     /     de la     /     Turquie     /     je
    I                  II                  III               IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

11.

IV, I, II, IIIA)
IV, II, I, III B)
IV, II, III, I C)
IV, III, I, II D)

Elle ne prend pas ------- beurre.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

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

12.

duA)
deB)
de laC)
leD)

Émile veut grossir. Il faut manger -------.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

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

13.

de la saladeA)
des légumesB)
de l’eauC)
du painD)

J’attends quelqu’un.

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt
anlamlısını bulunuz.

14.

personneA)
plusB)
jamaisC)
rienD)

Il y a du brouillard.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Hava bulutlu.A)
Hava soğuk.B)
Hava sisli.C)
Hava rüzgârlı.D)

- -------?
- C’est un cadeau pour toi.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

16.

Quelle est votre professionA)
Qu’est-ce que tu faisB)
Qui sont-ilsC)
Qu’est-ce que c’est D)
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A
Yves ------- à Lyon.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

17.

aimeA)
habiteB)
adoreC)
faitD)

Pierre ------- 15 ans.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

18.

aA)
estB)
asC)
esD)

Je veux de la margarine. Ça coûte combien
-------?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

19.

le verreA)
le litreB)
la bouteilleC)
le paquetD)

- ------- êtes-vous?
- Je suis à la gare.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

20.

QuiA)
OùB)
QuandC)
Comment D)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


