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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 B
Hak din olan İslam’a sonradan ilave edilen
yalan, yanlış, akıl dışı söylentilere inanmaya
ve buna uygun davranmaya ne ad verilir?

1.

FalA)
SihirB)
Batıl inançC)
HurafeD)

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin sahip
olduğu özelliklerden biri değildir?

2.

Sadece Allah'ın kendilerine verdikleri
görevleri yaparlar.

A)

Erkeklik ve dişilik özellikleri vardır.B)
Nurdan yaratılmışlardır.C)
Yerde gökte her tarafta bulunurlar.D)

Yüce Allah tarafından doğa olaylarını
yönetmekle görevlendirilen melek
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

CebrailA)
AzrailB)
İsrafilC)
Mikail D)

Ramazan ayı dışında sevap kazanmak
amacıyla tutulan oruçlara ne ad verilir?

4.

Nafile oruçA)
Adak orucuB)
Kaza orucuC)
Fidye orucuD)

Oruç tutan bir kimsenin güneşin batıp akşam
vaktinin girmesiyle beraber yiyip içmeye
başlamasına ve başladığı orucunu
bitirmesine ne ad verilir?

5.

MukabeleA)
İftarB)
İmsakC)
SahurD)

İtikâf ne demektir?6.

Bir kişinin Allah’ın rızasını kazanmak için,
Ramazanın son on gününde ibadet niyetiyle
bir mescitte kalması, beklemesidir.

A)

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için, tan
yerinin ağarmasından, güneşin batmasına
kadar yeme, içme ve benzeri isteklerden
uzak durmaktır.

B)

Bir kişinin Kur’an’ı ezberden veya kitaptan
yüksek sesle okumasıdır.

C)

Ramazan ayı dışında sevap kazanmak
amacıyla tutulan oruçlardır.

D)

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

7.

TebliğA)
RahmetB)
SünnetC)
VahiyD)

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

8.

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

Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlikten
önce haksızlıklara karşı mücadelede katılmış
olduğu topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Medine kervancılık topluluğuA)
Mekke-Şam kervancılık topluluğuB)
Kureyş topluluğuC)
Erdemliler topluluğuD)
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B
Türkistan bölgesinde doğup kısa bir süre
içerisinde Orta Asya'dan Balkanlara uzanan
bir coğrafyaya yayılan ve kendisinden sonra
gelen bütün tasavvufi oluşumları etkileyen
ekol aşağıdakilerden hangisidir?

10.

NakşibendilikA)
MevlevilikB)
YesevilikC)
AlevilikD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde
yer alan tasavvufi yorumlardan biridir?

11.

HanefilikA)
MalikilikB)
CaferilikC)
KadirilikD)

Hz. Ali’yi seven, sayan ve ona taraftar olan
kişiye ne ad verilir?

12.

NakşibendiA)
AleviB)
YeseviC)
MevleviD)

“Din bir vicdan işidir. Herkes vicdanının
emrine uymakta serbesttir.” sözünü
aşağıdaki kişilerden hangisi söylemiştir?

13.

AtatürkA)
İsmet İnönüB)
Celâl BayarC)
Mehmet Âkif ErsoyD)

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

14.

BağışlamaA)
AdaletB)
HoşgörüC)
İnfakD)

Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, hastalara
ve bayanlara yer verilmesi aşağıdaki
kurallardan hangisinin bir gereğidir?

15.

Görgü kuralıA)
Adalet kuralıB)
Din kuralıC)
Dil kuralıD)

"Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki
evlere, sahiplerinden izin isteyip onlara
selam vermeden girmeyiniz" ayeti aşağıdaki
davranışlardan hangisinin önemini vurgular?

16.

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

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür
ögelerinden biridir?

17.

İftar daveti vermekA)
Kandil gecelerini kutlamakB)
Türbelere adak adamakC)
Hasta ziyaretiD)

Allah rızasını kazanmak amacıyla, ihtiyaç
sahiplerine ödünç para, mal gibi şeyler
verilmesine ne denir?

18.

Karz-ı hasenA)
TevazuB)
İnfakC)
FıkıhD)

Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle
ortaya konan mimari eserlerden biri
değildir?

19.

AşevleriA)
HamamlarB)
SaraylarC)
KülliyelerD)

Din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrı
olarak yürütülmesine ne ad verilir?

20.

KültürA)
LaiklikB)
VicdanC)
GelenekD)
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MATEMATİK 6 B
                       [–17 – (9 – 13) + 6] x 4  

işleminin sonucu kaçtır?

1.

–52A)
–28B)
60C)
84D)

Genel terimi 3n4 olan sayı örüntüsünde 6.
terim ile 4. terim arasındaki fark kaçtır?

2.

2A)
4B)
6C)
8D)

Yukarıdaki şekile göre (KM)(LM)  kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

{2, c}A)
{3, 4, c}B)
{2, 3, c, d}C)
{3, 4, c, e, f}D)

Bir sepette beyaz yumurtaların 3 eksiğinin 5
katının yarısı kadar sarı yumurta vardır.

Sarı yumurtaların sayısını veren cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?

4.

A)

B)

C)

D)

Ayşe ilk gün 21 sayfa kitap okumuştur. Diğer
günlerde bir önceki günden 14 sayfa daha fazla
okuyarak 5 günde kitabı bitirmiştir.

Buna göre, Ayşe’nin okuduğu kitap kaç
sayfadır?

5.

230A)
245B)
258C)
264D)

Ardışık üç çift doğal sayının toplamı 1062
olduğuna göre, küçük sayı kaçtır?

6.

350A)
352B)
354C)
356D)

Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 9 ile
kalansız bölünür?

7.

841A)
1154B)
1865C)
2034D)

Elif ile babasının yaşları toplamı 65'tir. Babasının
yaşı Elif’in yaşının 3 katından 7 eksiktir.

Buna göre, Elif kaç yaşındadır?

8.

19A)
18B)
17C)
16D)

Cenk’in bilyelerinin 5/6'sı 70 tanedir. 

Cenk bilyelerinin 2/7'sini Sibel’e verirse
geriye kaç tane bilyesi kalır?

9.

60A)
52B)
48C)
36D)
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B

Yukarıda eşit bölmelere ayrılmış olan şeklin
yüzde kaçı gri ile boyanmıştır?

10.

45A)
50B)
60C)
75D)

işleminin sonucu kaçtır?

11.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki şeklin sembolle gösterimi
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

A)

B)

C)

D)

Tümler iki açının oranı 2/3 ise bu iki açının
farkı kaç derecedir?

13.

12A)
18B)
20C)
24D)

Yukarıdaki şekilde  [OM  [KL]  ve [ON  [OP dir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi komşu
tümler açılar değildir?

14.

A)

B)

C)

D)

Bir voleybol takımının oyuncularının ağırlıkları
ölçülmüş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

   52       55       50       48       57       43       59

Buna göre, oyuncuların ağırlıklarının
aritmetik ortalaması kaçtır?

15.

51A)
52B)
53C)
54D)
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B
Ankara ile Eskişehir arasında 5, Eskişehir ile
İstanbul arasında 4 farklı karayolu vardır. 

Her seferinde Eskişehir’e uğramak şartıyla
Ankara’dan İstanbul’a en fazla kaç farklı
şekilde gidilebilir?

16.

10A)
12B)
15C)
20D)

Bir torbada aynı özelliğe sahip 4 beyaz, 2 sarı ve
8 yeşil renkte top vardır. 

Torbadan rasgele bir top çekildiğinde,
çekilen topun beyaz renkte olma olasılığı
nedir?

17.

A)

B)

C)

D)

Dikdörtgen biçimindeki bir bahçe tel çekilerek üç
alana ayrılmış ve  bu alanlara Gül, Sümbül ve
Lale ekilmiştir.

Buna göre, Lale ekili alan kaç metrekaredir?

18.

224A)
230B)
248C)
262D)

Taban uzunluğu 24,2 cm ve çevre uzunluğu
62 cm  olan  bir  ikizkenar  üçgenin
ikizkenarlarından birinin uzunluğu kaç cm
dir?

19.

18,9A)
18,2B)
17,8C)
17,4D)

80 litrelik zeytinyağı 500 cm3 hacimli tenekelere
doldurulacaktır.

Bu zeytinyağını doldurmak için kaç teneke
gereklidir?

20.

80A)
120B)
140C)
160D)
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TÜRKÇE 6 B
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim
kullanılmıştır?

1.

Sürekli yürümekten ayaklarımıza kara sular
inmişti.

A)

Dağların doruklarında kar vardı.B)
Elif ilaçları bana getirecek.C)
Sınavdan sonra çocuklar gibi rahat ve
kaygısızdı.

D)

“Kalabalığın içinde bir an arkadaşı gözüme
ilişti.” cümlesinde deyimin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Sıkılıp bunalmakA)
Yorucu emek harcamakB)
Yerinde görünmez olmakC)
Rastgele görmekD)

Aşağıdaki sözcük - anlam eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

3.

kölelik – köle olma durumu, esaretA)
kulluk – kul olma durumu, kölelikB)
hain – hıyanet eden (kimse)C)
zariflik – kendini önemli bir kişi olarak
göstermek

D)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ölçülü
davranma” anlamına gelmektedir?

4.

Ayağını yorganına göre uzat.A)
Gün doğmadan neler doğar.B)
Denize düşen yılana sarılır.C)
Ağaç yaşken eğilir.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcükte ünlü düşmesi meydana gelmiştir?

5.

Okula otobüs ile gidiyorum.A)
Sabahtan beri karnı ağrıyordu.B)
Hakan çok ders çalıştı.C)
Kağıdı makas ile kestimD)

Aşağıda eşleştirilen sözcüklerden hangisinin
eş anlamlısı yanlış verilmiştir?

6.

cimri – pintiA)
aylık – kiraB)
hafıza – bellekC)
cilve – nazD)

Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?7.

ArapçaA)
MevlevilikB)
AğrıC)
YıldızD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz
sıfat vardır?

8.

Birkaç kişi otobüsten indi.A)
Sorunun cevabını iki kişi bilmişti.B)
O her zaman çalışkan bir öğrenciydi.C)
Dün Ankara’dan dedemler geldi.D)

Aşağıdaki sıfat tamlamalarının hangisinde
niteleme sıfatı kullanılmıştır?

9.

şu çantaA)
birkaç kişiB)
kırmızı elbiseC)
beş çocukD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme
sıfatı kullanılmıştır?

10.

İnsanların sözlerine değil, yaptıklarına
inanmalısın.

A)

Dünyada en değerli şey huzurdur.B)
Büyücek bir evde oturuyorlardı.C)
Yatlar denizde süzülüyordu.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme
isim tamlaması vardır?

11.

Kitabın kapağını bile açmadı.A)
Arabanın kapısını açık unutmuş.B)
Akşamki partinin sonlarına doğru tadı
kaçmıştı.

C)

Haziran sabahının ışığı pencereye
vurmuştu.

D)
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B
“-lık/-lik/-luk/-lük” eki aşağıdakilerden
hangisine eklenirse somut bir isim yapar?

12.

dostA)
korkuB)
güzelC)
çocukD)

“Pencereler” sözcüğü için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

13.

Somut olduğuA)
Topluluk ismi olduğuB)
Cins isim olduğuC)
Çoğul olduğuD)

Aşağıdaki fiillerden hangisi 2. tekil kişiyle
çekimlenmiştir?

14.

gittinA)
okuyorumB)
çalışıyorC)
gelecekD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti gelmelidir?

15.

Senin adın neA)
Bugün hava çok sıcakB)
Hey gidi günler heyC)
Sözlerini şöyle sürdürdüD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?16.

Uçurtmamız hızla yükseldi.A)
Çok bilen çok yanılır.B)
Yemeğin lezzetini beğendim.C)
Sen öyle yapamazsın.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek
kipiyle çekimlenmiştir?

17.

Çok yoruldun, biraz dinlenmelisin.A)
Beni aramayı unutma.B)
Eve giderken markete uğrayalım.C)
Gelecek ay tatile gitsek.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat vardır?18.

Ali ve Ahmet aynı yaştaydı.A)
Hava yağışlı; ama ılık.B)
Çocuklar gibi sevindi kadıncağız.C)
Ayşe okula geldi; fakat yine gitti.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç
yoktur?

19.

Hava güneşli ama çok soğuk.A)
Senin de ödevin var mı?B)
Hatasını söylemelisin ki utansın.C)
Pırıl pırıl parlayan gömleği dikkat çekiyordu.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil
gereklilik kipinde çekimlenmiştir?

20.

Yarın eve gitsek.A)
Sabahleyin kahvaltı yapmalısın.B)
Akşama bize gel.C)
Bilet alayım.D)

2018 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0500-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.



ALMANCA 6 B
------- kommst du?

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

1.

WieA)
WoherB)
WannC)
WasD)

Sie wohnt in Ankara und ist ------- Jahre alt. (24)

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

zweiundreissig A)
vierundzwanzigB)
dreiundzwanzigC)
zweiundzwanzigD)

A: ------- Sie Herr Krohn?
B: -------, ich kenne ihn nicht.

Welche Wörter ergänzen die Lücken im
obigen Dialog?

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

3.

Sind / JaA)
Wissen / JaB)
Haben / NeinC)
Kennen / Nein D)

------- es dir gut?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

StudierstA)
GehtB)
ArbeitestC)
LebstD)

will / Amerika / studieren / in / Hans

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

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

5.

In Amerika Hans studieren will.A)
Will in Hans Amerika studieren.B)
Hans will in Amerika studieren.C)
Studieren Hans will in Amerika.D)

Das ------- die neuen Bücher. Die neuen Bücher
gehören -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

6.

sind / mirA)
ist / dirB)
ein / keinC)
eine / deineD)

Nein, ich habe keine Kinder.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

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

Wo arbeiten die Lehrer?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8.

Im Restaurant.A)
In der Schule.B)
Im Kino.C)
Auf der Post.D)
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B
Ich bin ------- und lebe seit Jahren allein.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

9.

geschiedenA)
verwitwetB)
ledigC)
verheiratetD)

Ist das ein Ball?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Ja, das ist ein Füller. Das ist der Füller von
Ayşe.

A)

Nein, das ist kein Ball. Das ist eine Tasse.B)
Nein, das ist kein Buch. Das ist eine
Tasche.

C)

Ja, das ist meine Tasche.D)

Welcher Satz unterscheidet sich von den
anderen?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamı
diğerlerinden farklıdır?

11.

Es ist viertel nach drei Uhr.A)
Es ist fünfzehn nach drei Uhr.B)
Es ist drei Uhr.C)
Es ist fünfzehn Minuten nach drei Uhr.D)

Meine Mutter ------- mittags eine Suppe. Ich -------
Spaghetti.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

12.

ißt / esseA)
essen / essenB)
ißt / essenC)
essen / ißtD)

Es ist viertel vor fünf Uhr.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki  cümlenin Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

Saat beşe çeyrek var.A)
Saat beş.B)
Saat beşi çeyrek geçiyor.C)
Saat beş buçuk.D)

Möchtest du ------- Pizza oder ------- Hamburger
essen?

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

14.

keiner / keinemA)
keinen / keinesB)
eine / einenC)
ein / einerD)

Wir gehen jeden Abend um ………(23.00) Uhr
ins Bett. 

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

15.

elf A)
zehnB)
neunC)
achtD)

Wir  ------- sehr gut tanzen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

16.

machenA)
lassenB)
können C)
habenD)
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B
Ich muss um 18 Uhr einkaufen.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmişitir?

17.

Saat 18’de alışveriş yapmak zorundayım.A)
Saat 18’de alışverişe gittik.B)
Saat 18’de alışveriş yapmalısın.C)
Saat 18’e kadar alışveriş yapmak
zorundayım.

D)

A: -------
B: Ja, die Kinder müssen ab 21 Uhr schlafen!
A: Also dann los in die Betten die Kinder!

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

Yukarıdaki  karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru oalrak
tamamlar?

18.

Kannst du heute länger aufbleiben?A)
Sollen wir auch so früh wie die Kinder
schlafen?

B)

Müssen die Kinder abends ab 21 Uhr
schlafen? 

C)

Wohin möchten die Kinder am
Wochenende?

D)

Hafta sonu ne yapıyorsun?

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

19.

Wie kannst du am Sonntag kommen?A)
Wann kannst du am Sonntag kommen?B)
Wo bist du am Wochenende gewesen?C)
Was machst du am Wochenende?D)

Meine Tochter  ------- um 9.00 Uhr in die Schule
gehen.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

20.

wirdA)
sollB)
kannC)
wirstD)
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İNGİLİZCE 6 B
A: ------- car is this?
B: It's mine.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

1.

WhoseA)
WhyB)
WhereC)
WhatD)

My grandfather is a teacher. ------- name is
Ahmet.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

HisA)
HeB)
TheyC)
TheirD)

A: Where is he from?
B: He is from -------. He is -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

German / GermanyA)
Ireland / IrishB)
Italian / ItalyC)
Spanish / SpainD)

A: ------?
B: It’s three o’clock.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

4.

How much is itA)
What’s he likeB)
What time is itC)
How are youD)

There aren’t ------- students in the garden.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

someA)
anyB)
aC)
anD)

Ebru ------- a new car next year.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

are going to buyA)
is going to buyB)
buyC)
buyingD)

There ------- three books on the table.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

doA)
areB)
doesC)
isD)

A: What ------- now?
B: I’m listening to music.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

8.

are you doingA)
you do B)
are youC)
do you doD)
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B
These ------- are from Egypt.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

9.

womanA)
personB)
manC)
childrenD)

------- Ayşe like her new school?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

HasA)
IsB)
DoesC)
DoD)

Nine ------- eight equals one.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

multiplied byA)
divided byB)
plusC)
minusD)

A: -------?
B: He’s a farmer.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

What is heA)
What are theyB)
What are youC)
Where’s he fromD)

My sister ------- a new bicycle.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

haven’t gotA)
have gotB)
haveC)
has gotD)

A:When is your wife’s birthday?
B:It’s ------- October.

Which of the following completes the
dialogue  above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı  doğru olarak tamamlar?

14.

on A)
ofB)
atC)
inD)

A: Shall we go to the cinema?
B: No, let's ------- swimming.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

15.

wentA)
goesB)
goC)
goingD)

A: Do you like ------- picture?
B: Yes, I do.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

16.

paintsA)
paintB)
paintingC)
paintedD)
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B
Melisa is good ------- playing basketball.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

toA)
inB)
atC)
ofD)

A: ------- are the oranges?
B:They’re in the basket.

Which of the following completes the
dialogue  above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı  doğru olarak tamamlar?

18.

WhatA)
WhenB)
WhoC)
WhereD)

A: How ------- do you clean your house?
B: Once a week.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

19.

oftenA)
alwaysB)
usuallyC)
neverD)

Is she interested ------- art?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

offA)
inB)
atC)
outD)
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FRANSIZCA 6 B
- -------
- Oui, elle est française.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk
düşen soruyu bulunuz.

1.

Elle est dentiste?A)
Catherine Deneuve est française?B)
Elle parle anglais?C)
Est-ce que vous êtes française?D)

Vous ------- quel âge?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

2.

avonsA)
êtesB)
ontC)
avezD)

Dans une année, il y a douze -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

3.

semainesA)
saisonsB)
moisC)
joursD)

Je suis ------- mon père et ma mère.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

4.

entreA)
dansB)
auC)
enD)

Ce sont ------- livres. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

5.

monA)
mesB)
notreC)
leurD)

- Salut je m’appelle Jacques.
- Et toi, tu t’appelles -------?

Choisissez le mot/l’expression qui convient. 

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

6.

commentA)
quandB)
quiC)
c’estD)

- ------- actrices aimes-tu?
- Türkan Şoray et Filiz Akın.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

7.

QuelleA)
QuelsB)
QuelC)
QuellesD)

«Il est toujours en retard.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Sürekli acıkıyor.A)
Bugün gelir.B)
Daima geç kalır.C)
Çok yorgun.D)
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B
On visite les pyramides ------- Egypte.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

9.

àA)
enB)
chezC)
auD)

Le chat est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

10.

grisA)
griseB)
bleueC)
blancheD)

-   Il est quelle heure?
-   -------.

Trouvez la réponse qui correspond à la
question donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen soruyu
gerektiren cevabı bulunuz.

11.

Il est jeuneA)
Il est 5 h 40B)
Il est françaisC)
Il va partir à 16 hD)

- -------
- Je préfère le thé.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

12.

Qu’est-ce que vous prenez? Le thé ou le
café?

A)

Pourquoi vous n’aimez pas le thé?B)
Est-ce que vous détestez le thé?C)
Qu’est-ce que vous désirez comme fruits?D)

Je préfère ------- jupe et ------- chaussures.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen
sözcükleri bulunuz.

13.

cet / cesA)
ce / cesB)
cet / cetC)
cette / cesD)

Je ne veux pas ------- viande.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

14.

desA)
laB)
deC)
duD)

J’ai soif.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Susadım.A)
Yorgunum.B)
Başım ağrıyor.C)
Acıktım.D)

Il ------- les cheveux blonds.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

16.

estA)
sontB)
aC)
ontD)
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B
-  Tu connais Émilie? 
-  Non, je ne ------- connais pas.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

17.

meA)
leB)
teC)
laD)

Öğrenciler okuldan geliyorlar.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Les fils viennent de l’école.A)
Les élèves viennent de l’école.B)
Les élèves vont à l’école.C)
Les fils font leurs études.D)

Amélie : Qu’est-ce que tu fais?
Joe : Je/J’ ------- le petit déjeuner.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

19.

achètesA)
parsB)
vaisC)
prendsD)

du     /     je     /     n’aime     /     tout     /     pas
  I             II               III                IV              V

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

20.

II, V, III, I, IVA)
II, IV, I, III, VB)
II, III, V, I, IVC)
II, I, IV, III, VD)
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ALMANCA 8 B
-------, weil wir viele deutsche Brieffreunde haben.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki  cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

1.

Wir lernen Deutsch A)
Wir müssen viel essenB)
Wir sind krankC)
Wir gehen zusammen ins TheaterD)

Das ist dein Auto. 
Das Auto gehört -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

unsA)
euchB)
mirC)
dir D)

Er ist ein -------. Er sitzt immer auf dem Fahrrad.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

3.

ComputerfanA)
TennisspielerB)
GastC)
Radfahrer D)

Sonja geht jeden Samstag ins Kino ------- ins
Theater.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

4.

weilA)
mitB)
oderC)
wennD)

Wie lautet die Superlativform von “gut“?

“gut“ sözcüğünün üstün (superlatif) hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

lieberA)
am liebstenB)
am besten C)
besserD)

A: Die Strümpfe sind teuer. Die Brillen sind 
teurer.

B: Also du meinst, -------.
A: Ja, genau!

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

6.

die Strümpfe sind so billig wie die Brillen.A)
die Brille ist am billigsten.B)
die Strümpfe sind teurer.C)
die Brillen sind teurer als die Strümpfe.D)

Die Kinder gehen in -------.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

7.

den ZooA)
die SchuleB)
BesuchC)
den ParkD)

Die Schüler ------- über ihre Hausaufgaben.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

bereitenA)
diskutierenB)
zahlenC)
veabredenD)
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B
Wer ist das Mädchen, das Tennis spielt?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9.

Das Mädchen, das Tennis spielt, ist meine
Schwester.

A)

Die Schwester, die Tennis spielt, kenne ich
nicht.

B)

Das Mädchen, das du kennst, kann sehr gut
Tennis spielen.

C)

Das Tennis, das deine Schwester spielt,
kann ich nicht spielen.

D)

Das ist das neu------- Auto mein------- Bruders.

Welche Endungen passen in die obigen
Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdaki son eklerden hangileri doğru
olarak tamamlar?

10.

-er / -erA)
-e / -esB)
-en / -emC)
-e / -eD)

A: Kennst du die neue Nachbarin, -------?
B: Nein, die kenne ich nicht!

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

11.

das ist ein neues ProblemA)
die im dritten Stockwerk wohntB)
der aus Ankara kommtC)
dem ich Blumen schenkeD)

Ein Brötchen mit Butter und Marmelade.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

12.

Wer bereitet das Frühstück vor?A)
Was ißt du zum Frühstück?B)
Wann machst du Frühstück?C)
Wo ist das Frühstück?D)

Zuckerfest ist einer von unseren Religionsfesten.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

Was ist Zuckerfest?A)
Wer veranstaltet ein Fest?B)
Wann feiert ihr das Kinderfest?C)
Wie feiert ihr eure Feste?D)

Wann fängt das Zuckerfest an?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14.

Im Winter.A)
Nach dem Sommer.B)
Nach dem Ramadan.C)
Im Neujahr.D)

Was hältst du von diesem Lehrer?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

15.

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

A: ------- Geschenk ist für dich!
B: Ehrlich? Das ist sehr nett!
A: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
B: Vielen Dank!

Welches Wort ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

16.

DiesemA)
DiesenB)
DiesesC)
DieserD)
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B
Wir gehen mit diesem roten Auto in die Stadt.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Bu araba kırmızı olduğu için güzel.A)
Senin kırmızı arabanla şehri gezdik.B)
Şehre onun kırmızı arabasıyla giderim.C)
Bu kırmızı araba ile şehre gidiyoruz. D)

A: Wohin fährt ihr in den Ferien?
B: Ich werde mit meinen Eltern nach Giresun

fahren.
A: Toll! -------
B: Ich auch nicht!
A: Dann wünsche ich euch viel Spaß!

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

18.

Ich möchte auch nach Deutschland fahren!A)
Ich habe meine Pläne schon gemacht!B)
Die Stadt soll sehr klein sein!C)
Die Stadt kenne ich überhaupt nicht!D)

Wenn du willst, kann ich dir einige ------- für die
Ferien geben.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

RatschlägeA)
ProblemeB)
ZimmerC)
DörfeD)

Mustafa Kemal war ein grosser Soldat und -------.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlamaz?

20.

er hat veraltete Ideen und Lebensformen
verändert

A)

er ist im April 1924 gestorbenB)
er war ein geschickter KommandantC)
er hat viele Reformen durchgeführtD)
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İNGİLİZCE 8 B
What ------- vinegar ------- from?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

are / madeA)
is / madeB)
does / makeC)
is / makeD)

A: How ------- is this brush?
B: It’s 20 TL.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

2.

anyA)
manyB)
muchC)
someD)

A: My sister likes reading book.
B: ------- my son.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

So doA)
Neither doesB)
So doesC)
Neither doD)

She ------- her leg while she ------- tennis. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

is hurting / playsA)
hurt / was  playingB)
was hurting / playedC)
hurt / playedD)

The walls ------- by her soon.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

paintedA)
paintingB)
will be paintedC)
paintD)

Have you ------- traveled by plane?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

sinceA)
neverB)
forC)
everD)

How ------- books are there on the table?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

manyA)
anyB)
muchC)
someD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

too / climbA)
much / to climbB)
enough / climbC)
too / to climbD)
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B
A: Why don’t you drink your apple juice?
B: Because -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

it tastes wonderfulA)
it tastes deliciousB)
it looks happyC)
it smells badD)

There ------- nobody in the room when I ------- in.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

is / comeA)
was / comeB)
was / cameC)
was / have comeD)

How many tests ------- in this course?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

are givenA)
be givenB)
giveC)
is givenD)

If Gökçe ------- this question correctly, she -------
an extra point.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

will answer / getA)
answer / would getB)
answer / getC)
answers / will getD)

The snake ------- by him.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

killedA)
killingB)
killC)
was killedD)

A: I can’t swim well.
B: I can’t swim well, -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

14.

tooA)
eitherB)
neitherC)
soD)

A: Have you ironed the clothes?
B: No, I haven’t ironed them -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

15.

yetA)
everB)
neverC)
alreadyD)

The book ------- I read was interesting.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

whichA)
whereB)
whenC)
whyD)
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B
I was buying a book when I ------- one of my old
friends.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

was meetingA)
metB)
meetC)
am meetingD)

A: I don’t like reading newspaper.
B: ------- I.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

18.

So didA)
So doB)
Neither doC)
Neither didD)

Esra is only 2. She isn’t ------- to swim.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

old enoughA)
the oldestB)
olderC)
too oldD)

You ------- cross the road if the traffic lights -------
red.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

could / isA)
mustn’t / areB)
couldn’t / will beC)
must / wasD)
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FRANSIZCA 8 B
Berke a plus de livres que Lucas.

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt
anlamlısını bulunuz.

1.

mieuxA)
meilleureB)
moins C)
autantD)

Demain, il ------- pour Belgique.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

2.

partironsA)
parsB)
es partiC)
partiraD)

Elle a mal au dos.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Başı ağrıyor.A)
Sırtı ağrıyor.B)
Ateşi var.C)
Grip oldu.D)

- Vous aimez ce chapeau?
- Oui, je(j’) ------- aime.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

4.

enA)
lesB)
l’C)
yD)

- -------
- Oui, il est 9 heures.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk
düşen soruyu bulunuz.

5.

Vous avez l’heure?A)
Vous partez quand?B)
Combien d’heures dormez-vous par nuit?C)
Vous vous réveillez à quelle heure?D)

I. Pour aller au théâtre.
II. Prenez la deuxième rue à droite.
III.C’est en face du cinéma.
IV.Elle va au marché.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

6.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

L’avion est ------- rapide que le taxi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

7.

solideA)
surB)
plusC)
éléganteD)

Je suis désolée.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Üzgünüm.A)
Korkuyorum.B)
Sakinim.C)
Eminim.D)
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Nous ------- loué une voiture.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

9.

avezA)
ontB)
sontC)
avons D)

Vous vous ------- en fatigué?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

10.

réveillentA)
réveillezB)
réveillonsC)
réveilleD)

étaient   /   classe   /   elles   /   la   /   dans
      I               II             III         IV         V

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

11.

III, I, V, IV, IIA)
III, IV, I, V, IIB)
V, II, III, IV, I  C)
V, IV, II, I, IIID)

Lucie n’a pas ------- voiture.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

12.

unA)
uneB)
leC)
deD)

Je voudrais l’horaire des trains ------- Marseille,
s’il vous plaît.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

13.

non-fumeurA)
quandB)
pourC)
quelD)

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

Trouvez le mot/l’expression qui convient.

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

14.

meilleurA)
autant deB)
plusC)
moins deD)

Elle dit au revoir à ses amis ------- sortant.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

15.

àA)
enB)
deC)
auD)

- -------
- Sept heures.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk
düşen soruyu bulunuz.

16.

Tu fais du sport?A)
Tu manges beaucoup?B)
Combien d’heures dors-tu par nuit?C)
Où est-ce que tu as mal?D)
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Cette veste est chère; ------- est bon marché.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

17.

celui-ciA)
celle-làB)
ceux-ciC)
ceux-làD)

İşte sevdiğim çiçekler.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Voici des fleurs que j’aime.A)
Je veux acheter des fleurs.B)
J’aime beaucoup ces fleurs.C)
Ces fleurs sont belles.D)

- -------
- Il est en face de la poste.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk
düşen soruyu bulunuz.

19.

Qu’est-ce qu’il fait?A)
Où est-ce qu’il va?B)
Il a l’heure?C)
Où est le cinéma?D)

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

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

20.

resteA)
faisB)
soisC)
aieD)
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


