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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 B
“Muhalefetünli’l-Havadis” sözcüğünün anlamı
nedir?

1.

Kur’an-ı Kerim’in bir suresiA)
Allah’ın yaratılmış varlıklara benzememesiB)
Allah’ın yoktan var etmesiC)
Allah’ın her şeyi işitmesiD)

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Akıllı olmasıA)
YüzebilmesiB)
GörebilmesiC)
Ellerini kullanabilmesiD)

Evrendeki kusursuz düzeni koyan ve yaratan
kimdir?

3.

Doğa kanunlarıdır.A)
Peygamberlerdir.B)
İnsandır.C)
Allah’tır.D)

İhlâs suresi kaç ayettir?4.

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

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

5.

DuaA)
NamazB)
HacC)
ZekatD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel
ibadetlerinden biri değildir?

6.

Meleklere inanmakA)
Zekât vermekB)
Oruç tutmakC)
Hacca gitmekD)

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

7.

MinderA)
MinberB)
MihrapC)
MinareD)

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

8.

SünnetA)
MübahB)
FarzC)
VacibD)

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

9.

FilA)
FatihaB)
SalavatC)
BakaraD)

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

10.

İbrahimA)
KasımB)
Ümmü GülsümC)
FatımaD)

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

11.

DiyetA)
AlışverişB)
CimrilikC)
İsrafD)
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B
Allah tarafından gönderilen son din
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

HristiyanlıkA)
MahizmB)
İslamiyetC)
MusevilikD)

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

13.

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

Allah’ı bilen, Allah’a yönelen ve batıldan
hoşlanmayan anlamına gelen sözcük
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

YaradanA)
EminB)
VahiyC)
HanifD)

Müslümanlıkta kutsal kabul edilen kandil
gecesi sayısı kaçtır?

15.

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

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)

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

17.

RegaipA)
HıdırellezB)
NevruzC)
Kadir GecesiD)

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

18.

IrkA)
BayrakB)
Millî marşC)
VatanD)

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

19.

I. İnönü SavaşıA)
Başkomutanlık Meydan MuharebesiB)
Sakarya Meydan SavaşıC)
II. İnönü SavaşıD)

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

20.

Hoşgörü ve sadakatA)
Vatan ve milletB)
Sevgi ve barışC)
İman ve inançD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 B
Aşağıdakilerden hangisi ilahî kitaplardan biri
değildir?

1.

ZeburA)
SahifeB)
TevratC)
İncilD)

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin
ortak özelliklerinden biri değildir?

2.

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

“Allah’ın selamı onun (peygamberin) üzerine
olsun” anlamına gelen kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

SavA)
SaguB)
VahyC)
AsD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen
peygamberlerden biridir?

4.

Hz. İsmailA)
Hz. MustafaB)
Hz. SadıkC)
Hz. AliD)

Kıraat kelimesinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Namazda belirli uzuvları yere koyarak iki
defa yere kapanmaktır.

A)

Namaza “Allah-u Ekber” lafzıyla başlamaktır.B)
Namazın sonundaki oturuştur.C)
Namazda, ayakta iken Kur’an-ı Kerim
okumaktır.

D)

Namaz kılan erkek ve kadının örtülmesi
gereken yerlerini örtmesine ne ad verilir?

6.

Setr-i AvretA)
Necasetten TaharetB)
Kade-i AhireC)
İstikbal-i KıbleD)

Aşağıdakilerden hangisi namazın
özelliklerinden biri değildir?

7.

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

Ezan okuyan kişiye ne ad verilir?8.

ElçiA)
MüezzinB)
ResulC)
NebiD)

İslam’ın ilk eğitim öğretim merkezi
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Mescid-i NebeviA)
SuffaB)
Ravza-i MutahharaC)
Mescid’i NebiD)

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

10.

Hz. Ebu BekirA)
Hz. Zeyd bin HariseB)
Hz. HaticeC)
Hz. AliD)

Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

OkuA)
DinleB)
BakC)
YazD)
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B
Servetin gerçek sahibinin Allah olduğunu
unutmamayı hatırlatan kıssa aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Hz. İbrahim kıssasıA)
Hz. Yunus kıssasıB)
Hz. Eyüp kıssasıC)
Hz. Musa kıssasıD)

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

13.

AhlakA)
KıssaB)
İbadetC)
İnançD)

Allah’ın emrettiği; belli kuralları olan
hareketleri ve buyrukları yapmaya ne ad
verilir?

14.

İnançA)
İmanB)
İbadetC)
İhsanD)

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

15.

Sinirli olmaA)
Haset etmeB)
Yalan söylemeC)
Alay etmeD)

Aşağıdakilerden hangisi manevi
hırsızlıklardan biridir?

16.

Suyu kaçak kullanmaA)
İnşaatta malzemeyi ölçülerinden az
kullanma

B)

Başkalarının eşyalarını çalmaC)
Başkalarının kapılarını dinlemeD)

Aşağıdakilerden hangisi hasetin insanlar
arasında neden olduğu sonuçlardan biri
değildir?

17.

İnsanlar arasında yardımlaşmanın yok
olmasına sebep olur.

A)

İnsanları birbirlerine sevgi ve saygıyla
bağlar.

B)

İnsanların arasında kin ve düşmanlık
meydana getirir.

C)

Birlik ve beraberliğin yok olmasına neden
olur.

D)

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

18.

MaturidiA)
Yunus EmreB)
Ebu HanifeC)
Ahmet YeseviD)

Ahiliğin prensipleri temelde aşağıdakilerden
hangilerine dayanmaktadır?

19.

Sanat ve bilimA)
Tasavvuf ve fıkıhB)
Hukuk ve hadisC)
Kur’an ve sünnetD)

Mesnevi aşağıdaki şahsiyetlerden hangisinin
eseridir?

20.

Ahmet YeseviA)
Hacı Bektaş VeliB)
Mevlana Celâleddin-i RumiC)
Yunus EmreD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 B
Kur’an’da belirtilen “Her canlı, ölümü
tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”
ayeti aşağıdaki surelerden hangisinde yer
alır?

1.

FâtırA)
LokmanB)
AnkebûtC)
TalâkD)

Allah’ın her şeyi önceden bilmesi yani neyin,
ne zaman, nerede olacağını belli bir ölçü,
düzen ve plan içerisinde yaratmasına ne ad
verilir?

2.

EvrenA)
KaderB)
FıtratC)
KazaD)

Kurban Bayramı arifesinde öğle vaktinden
bayram sabahına kadar, bir süre Arafat’ta
bulunmaya ne ad verilir?

3.

FitreA)
Sa’yB)
UmreC)
VakfeD)

Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak
ve sığınmaya ne ad verilir?

4.

KazaA)
ŞerB)
TevekkülC)
HayırD)

Tavaftan hemen sonra Kabe'nin doğu
tarafında bulunan Safa ve Merve tepeleri
arasında, hızlı adımlarla yedi defa gidip
gelmeye ne ad verilir?

5.

Sa'yA)
İhramB)
VakfeC)
ŞavtD)

Hacıların ihrama girdiği, Mekke şehrinin
etrafında belirlenmiş yerlere ne ad verilir?

6.

ŞavtA)
VakfeB)
MikatC)
Sa’yD)

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

7.

MikatA)
TavafB)
ŞavtC)
İhramD)

Hz. Muhammed'in (s.a.v) "Kim bir fidan diker
veya ekin ekerse onlardan kuşlar ve diğer
canlılar faydalandıkça Allah onu sevaptan
yararlandırır. Yaptığına karşılık ona sadaka
sevabı olur" sözü aşağıdaki örnek
davranışlarından hangisine vurgu
yapmaktadır?

8.

Doğayı ve hayvanları sevmesiA)
Merhametli, hoşgörülü ve affedici olmasıB)
Güvenilir olmasıC)
Hakkı gözetmesiD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hiç kimseye
ayrıcalıklı davranmaması, insanlar arasında
inanç farkı gözetmeden herkese eşit
davranması, peygamberimizin aşağıdaki
örnek davranışlarından hangisini
vurgulamaktadır?

9.

Bilgiye önem vermesiA)
Sabırlı ve cesur olmasıB)
Güvenilir olmasıC)
Hakkı gözetmesiD)

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

10.

Bilgiye önem vermesiA)
Zamanı iyi değerlendirmesiB)
Güvenilir bir insan olmasıC)
Affedici olmasıD)

Bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı
derecede bağlanıp ondan başkasını
düşünememe durumuna ne ad verilir?

11.

TercihA)
BilgiB)
TaassupC)
TaklitD)

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

12.

VahiyA)
MucizeB)
AkılC)
Duyu organlarıD)

İslam’da dinî sorumluluğun ön koşulu olarak
aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir?

13.

İlimA)
BilimB)
İhsanC)
AkılD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0100-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına sebep
olan davranışlardan biri değildir?

14.

Kötü zanda bulunmakA)
Güleryüzlü olmakB)
Yalan söylemekC)
Hırsızlık yapmakD)

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

15.

BakaraA)
NisaB)
İsrâC)
ŞûraD)

Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın
zararlarından biri değildir?

16.

Kumar, oynayanların ruh sağlığını bozar.A)
Kumar, çalışarak kazanmak yerine
tembelliği ve hileyi teşvik eder.

B)

Kumar, oynayanları ve aileleri perişan eder.C)
Kumar, insan bedenine zarar verir,
hastalıkların doğmasına neden olur.

D)

Kast sisteminde esnaf ve çiftçilerin dahil
olduğu sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

17.

KşatriyalarA)
BrahmanlarB)
VaisyalarC)
SüdralarD)

Hıristiyanlığın kutsal kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

İncilA)
TevratB)
TeslisC)
HahamD)

Aşağıdakilerden hangisi ilahi olmayan
dinlerden biridir?

19.

İslamA)
BudizmB)
YahudilikC)
HıristiyanlıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik dinindeki
On Emir’den biri değildir?

20.

Hırsızlık yapmayacaksın.A)
Anne babana saygı göstereceksin.B)
İnsan öldürmeyeceksin.C)
Pazar günü hiçbir iş yapmayacaksın.D)
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FEN BİLİMLERİ 5 B
Ay’ın atmosferinin çok ince olması aşağıdaki
olaylardan hangisine sebep olur?

1.

İzlerin bozulmamasınaA)
Rüzgârların çok olmasınaB)
Yağmur yağmasınaC)
Sıcaklık farkının az olmasınaD)

Aşağıdaki canlılardan hangisi hem karada
hem de suda yaşar?

2.

TilkiA)
TavşanB)
KurbağaC)
SazanD)

Uzaya gönderilen ilk canlı aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

KediA)
KöpekB)
FareC)
KuşD)

Canlıları sınıflandıran ilk bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

AristoA)
KeplerB)
NewtonC)
TeslaD)

Güneş’in Dünya’ya uzaklığı yaklaşık kaç
milyon km’dir?

5.

100A)
125B)
150C)
175D)

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

6.

DalA)
YaprakB)
ÇiçekC)
KökD)

Katı haldeki bir maddenin sıvı hale
geçebilmesi için aşağıdakilerden hangisine
gerek vardır?

7.

Isı almasınaA)
Basınç uygulanmasınaB)
Isı vermesineC)
ŞekillendirilmesineD)

Cisimle temas ettiği yüzey arasında oluşan
ve cismin hareketini zorlaştıran olaya ne ad
verilir?

8.

Sürtünme kuvvetiA)
Dinamik enerjiB)
Yer çekimiC)
Ses dalgasıD)

I. Mermer
II. Fayans
III. Halı

Yukarıdakilerden hangileri az pürüzlü
yüzeylere örnek olarak verilir?

9.

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

Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme
kuvveti artırılmış olur?

10.

Bavula tekerlek takılmasıA)
Dalgıçların özel kıyafet giymesiB)
Kapı menteşelerinin yağlanmasıC)
Aracın frenine basılmasıD)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0100-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.



B
Aşağıdakilerden hangisi ısının
özelliklerinden biridir?

11.

Maddeler arasında geçinin olmamasıA)
Enerji olmasıB)
Biriminin Celsius olmasıC)
Termometre ile ölçülmesiD)

Deniz seviyesinde saf su kaç °C’de kaynar?12.

56A)
65B)
80C)
100D)

Parlak yüzeyler üzerine gelen ışınların
yansımasına ne ad verilir?

13.

Saydam yansımaA)
Dağınık yansımaB)
Düzgün yansımaC)
Dalga yansımaD)

Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılırsa gölge
boyu nasıl değişir?

14.

Kaybolur.A)
Küçülür.B)
Değişmez.C)
Büyür.D)

Ampulü icat eden bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

EdisonA)
Madam CurieB)
PascalC)
LinneD)

Bir elektrik devresinde anahtarın açık hali
aşağıdaki şekillerden hangisi ile gösterilir?

16.

A)

B)
C)

D)

Dünya yüzeyinin yüzde kaçı sularla kaplıdır?17.

45A)
65B)
75C)
85D)

Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin nesli
tükenme tehlikesi yoktur?

18.

Akdeniz fokuA)
SülünB)
BozayıC)
FareD)

Aşağıdakilerden hangisinin biyoçeşitliliğin
korunması için alınması gereken tedbirlerden
biri değildir?

19.

Su kaynaklarının korunmasıA)
Organik tarımın tercih edilmesiB)
Avlanmanın serbest bırakılmasıC)
Ormanların artırılmasıD)

Parlak bir yüzeye 90° açı ile gelen ışının
yansıma açısı kaç derecedir?

20.

30A)
45B)
60C)
90D)
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FEN BİLİMLERİ 6 B
Aşağıdakilerden hangisi başkalaşıma
uğrayan hayvanlardan biridir?

1.

YunusA)
TavşanB)
FareC)
KurbağaD)

Yer çekimi kuvvetin varlığını ilk açıklayan
kişi kimdir?

2.

Robert HookeA)
George Simon OhmB)
Isaac NewtonC)
Madam CurieD)

Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresinin
özelliklerinden biridir?

3.

Fotoseztez yapmasıA)
Hücre duvarının olmasıB)
Kloplastının olmasıC)
Kofulların küçük olmasıD)

680 km lik yolu 4 saatte giden bir aracın
saatteki hızı kaç km/h tır?

4.

160A)
170B)
180C)
190D)

Ergenlik döneminde ebeveynlerin tutumu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Doğru kaynaklara yönlendirmekA)
Problem çözümü olmakB)
Meslek seçiminde ısrarcı olmakC)
Sorunların geçici olduğunu anlatmakD)

Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez?6.

Cam A)
GümüşB)
MetalC)
AlüminyumD)

Isıtılan maddelerin boyunda yüzeyinde veya
hacmindeki değişmeye ne ad verilir?

7.

BuharlaşmaA)
Genleşme B)
Erime C)
Donma D)

Aşağıdaki maddelerden hangisi sadece
titreşim hareketi yapar?

8.

BalonA)
ParfümB)
SuC)
KumD)

Elektriksel iletkenlik aşağıdakilerden
hangisine bağlı değildir?

9.

RenkA)
KalınlıkB)
CinsC)
UzunlukD)

Aşağıdakilerden hangisi elektirk çarpmaması
için yapılması gerekenlerden biri değildir?

10.

Sarkık elektrik kablolarına müdahale etmekA)
Islak elektrikli aletlere dokunmamakB)
Elektrikli aletlerin tamiratını uzman kişilere
yaptırmak

C)

Elektrik direkleri yanında oyun oynamamakD)
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B
Maddenin belirli bir hacme ve şekle sahip
olduğu haline ne ad verilir?

11.

PlazmaA)
SıvıB)
GazC)
KatıD)

Isı verilen  bir maddenin taneciklerindeki
durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

12.

Maddenin sıcaklığı artar.A)
Taneciklerin hızı artar.B)
Tanecikler arasındaki mesafe azalır.C)
Hareket enerjisi artar.D)

Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklerden
biridir?

13.

Kaburga A)
UylukB)
GöğüsC)
El bileğiD)

Aşağıdakilerden hangisi çizgili kasların
özelliklerinden biridir?

14.

İstediğimiz dışında çalışmasıA)
Hızlı çalışmasıB)
Düzenli ve uzun süreli olmasıC)
Uzun mekik şeklinde olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi iletim yoluyla
ışımaya örnektir?

15.

Yemeğin pişmesiA)
Odanın ısınmasıB)
Ocağın üstündeki tencerenin ısınmasıC)
Güneşin ısıtmasıD)

Isı yalıtımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
amaçlanmaz?

16.

Binanın korunmasını sağlamakA)
Yakıt miktarını azaltmakB)
Sağlık giderlerini azaltmakC)
Hava kirliliğini artırmakD)

Aşağıdakilerden hangisi ışığı geçirmeyen
maddelerden biridir?

17.

AynaA)
Buzlu camB)
Yağlı kağıtC)
SuD)

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan biri
değildir?

18.

Güneş ışığıA)
PetrolB)
KömürC)
DoğalgazD)

Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçlarına
örnektir?

19.

GranitlerA)
TravertenlerB)
Sünger taşlarıC)
BazaltlarD)

450’lik bir açıyla parlak bir yüzeye çarpan kaç
derece ile yansıtır?

20.

25A)
35B)
45C)
55D)
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FEN BİLİMLERİ 8 B
Aşağıdakilerden hangisi insanlar için çekinik
karakterdeki özelliklerden biridir?

1.

Açık renk saçA)
Koyu renk saçB)
Ayrık kulak memesiC)
Dil yuvarlamaD)

Yoğunluğu 2,1 g/cm3 olan bir cismin kütlesi
4.200 g ise hacmi kaç cm3’tür?

2.

500A)
1.000B)
2.000C)
2.500D)

Bezelyelerle yaptığı çalışmalar ile genetiğin
temellini oluşturan ilkeleri ortaya koyan bilim
adamı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

MeyerA)
MendelB)
TeslaC)
EdisonD)

Heterozigot yuvarlak tohumlu bezelye (Bb) ve
buruşuk tohumlu bezelye (bb) bitkilerinin
çaprazlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

1/2 bb, çekinik arı döl oluşur.A)
1/2 (%50) yuvarlak tohumlu döl oluşur.B)
1/2 (%50) buruşuk tohumlu döl oluşur.C)
1/4 BB, homozigot baskın döl oluşur.D)

Aşağıdakilerden hangisi gazların itici
etkisinden yararlanarak çalışan alet, araç ve
gereçlerden biri değildir?

5.

Saç maşasıA)
Bisiklet pompasıB)
Yangın söndürme tüpüC)
Elektrikli süpürgeD)

Birim hacmi dolduran madde miktarına ne ad
verilir?

6.

BasınçA)
YoğunlukB)
KuvvetC)
KütleD)

Yıldırım ya da şimşek gibi doğa olaylarında
önce ışığın görülmesi, sonra gök
gürültüsünün duyulmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Ses ile ilgili olayın, ışık olayından önce
meydana gelmesi

A)

Ses hızının, ışık hızından daha fazla olmasıB)
Işık ile ilgili olayın, ses olayından önce
meydana gelmesi

C)

Işık hızının, ses hızından daha fazla olmasıD)

Aynı veya farklı cins ametal arasında
elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu
oluşan bağa ne ad verilir?

8.

KatyonA)
İyonik bağB)
Kovalent bağC)
NötrleşmeD)

Atom numarası 19 olan Potasyum (K)
elementi periyodik tabloda kaçını periyotta
yer alır?

9.

1.A)
2.B)
3.C)
4.D)

Ses düzeyini (şiddetini) ölçmek için
kullanılan birim aşağıdakilerden hangisidir?

10.

DesibelA)
HertzB)
BarC)
NewtonD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi asitlerin genel
özelliklerinden biridir?

11.

Tatları acıdır.A)
Suda çözündüklerinde H iyonu verirler.B)
Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye
çevirirler.

C)

Ele kayganlık hissi verirler.D)

Sesin frekansı arttıkça aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?

12.

Ses kalınlaşır.A)
Seste incelme ya da kalınlaşma olmaz.B)
Ses önce kalınlaşır, sonra incelir.C)
Ses incelir.D)

Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin
ürünlerinden biridir?

13.

GlikozA)
KarbondioksitB)
SuC)
HidrojenD)

Sera etkisi ile yeryüzünün ısınmasına neden
olan döngü aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Azot döngüsüA)
Oksijen döngüsüB)
Karbon döngüsüC)
Su döngüsüD)

Katı maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki bağ,
maddeye ısı verildiğinde gevşer ve madde katı
halden sıvı hale geçer. Bu olaya ------- denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

15.

kırağılaşmaA)
erime B)
süblimleşmeC)
donmaD)

Isının maddelere etkisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Sıcaklıkları farklı iki madde birbirine temas
ettiğinde, sıcak olan madde soğur.

A)

Soğuyan maddelerin hacimleri küçülür.B)
Başlangıç sıcaklıkları aynı, kütleleri farklı
olan maddelere eşit süre ısı verilirse, kütlesi
az olan maddenin sıcaklık artışı daha küçük
olur.

C)

Isınan maddelerin hacimleri büyür.D)

Aşağıdakilerden hangisi evrenin oluşumu ile
ilgili ortaya atılan teorilerden biri değildir?

17.

Büyük Patlama TeorisiA)
Yaratılış TeorisiB)
Evrensel Tasarı TeorisiC)
Çift Faktör TeorisiD)

Aşağıdakilerden hangisi elektromıknatısların
kullanımına bir örnektir?

18.

Doğalgaz ocaklarıA)
Kapı zilleriB)
Bisiklet pompalarıC)
Elektrik anahtarlarıD)

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu iki
kıtasal levhanın yaklaşmasına bir örnektir?

19.

And dağlarıA)
Filipinlerdeki volkanik adalarB)
Tibet yaylasıC)
Kuzey Anadolu fay hattıD)

Mıknatıs ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

20.

Mıknatısın her iki kutbunun çekme özelliği
eşittir.

A)

Mıknatıslar küçük küçük parçalandıklarında
çift kutupluluk özelliğini kaybeder.

B)

Mıknatısların farklı kutupları birbirini iter.C)
Mıknatısların aynı kutupları birbirini çeker.D)
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MATEMATİK 5 B

1 - 3. soruları aşağıdaki grafiğe göre
cevaplayınız.

Yukarıdaki grafikte bir okulda 2014 – 2017 yılları
arasında kayıt yaptıran öğrenci sayıları
verilmiştir.

Bu grafiğe göre, kayıt yaptıran öğrenci
sayısının en az olduğu yıl aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

2014A)
2015B)
2016C)
2017D)

Yukarıdaki grafiğe göre, 2014 – 2017 yılları
arasında kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısı
kaçtır?

2.

12.500A)
14.500B)
15.000C)
16.000D)

Yukarıdaki grafiğe göre, 2017 yılında kayıt
yaptıran öğrenci sayısı 2014 yılında kayıt
yaptıran öğrenci sayısına göre yüzde kaç
artmıştır?

3.

15A)
20B)
25C)
30D)

“Altı yüz iki milyon üç yüz on beş bin sekiz”
sayısının binler basamağı ile on milyonlar
basamağı yer değiştirdiğinde oluşan sayı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

502 310 008A)
602 315 008B)
612 305 008C)
652 310 008D)

Kütlesi 75 kg olan bir işçi en çok 1000 kg yük
taşıyabilen bir yük asansörüne her birinin
kütlesi 65 kg olan tuğla kolilerinden en çok
kaç tanesi ile birlikte binebilir?

5.

12A)
13B)
14C)
15D)
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6.

210.000A)
220.000B)
230.000C)
240.000D)

536 kg’lık un çuvalının tamamı paketler tam
dolacak şekilde 3 kg’lık, 5 kg’lık ve 11 kg’lık
paketlere paylaştırılacaktır. 

Buna göre en az kaç tane pakete ihtiyaç
vardır?

7.

48A)
49B)
50C)
51D)

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?8.

A)

B)

C)

D)

MODEL K L M N
FİYAT
(TL) 8.000 12.000 7.000 9.000

İNDİRİM
(%) 20 30 5 25

Yukarıdaki tabloda dört farklı koltuk modelinin
fiyatları ve kampanya dâhilinde uygulanacak
indirim yüzdeleri verilmiştir.

Buna göre, en ucuz koltuk modelini almak
isteyen Melek hangi modeli seçer?

9.

KA)
LB)
NC)
MD)

10.

A)

B)

C)

D)
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Yukarıdaki dörtgende x kaç derecedir?

11.

60A)
62B)
64C)
66D)

Bir açısı 44° olan dik açılı üçgenin üçüncü
açısı kaç derecedir?

12.

46A)
47B)
48C)
49D)

Yukarıdaki şekilde P noktasının R noktasına
göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?

13.

2 birim sağının 2 birim aşağısıA)
2 birim solunun 3 birim aşağısıB)
3 birim sağının 2 birim yukarısıC)
3 birim solunun 3 birim aşağısıD)

Dörtgenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini
ortalar.

A)

Dikdörtgenin bütün açılarının ölçüleri
birbirine eşittir.

B)

Karenin bütün kenar uzunlukları eşittir.C)
Paralel kenarda köşegen uzunlukları
birbirine eşittir.

D)

I. 45°
II. 60°
III. 100°
IV. 120°

Yukarıdakilerden hangileri dar açıdır?

15.

Yalnız IA)
Yalnız IVB)
I ve IIC)
III ve IVD)

Yukarıdaki şeklin çevre uzunluğu kaç
birimdir?

16.

155A)
160B)
165C)
170D)
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17 - 18. soruları aşağıdaki grafiğe göre
cevaplayınız.

Yukarıda bir dairenin kat planı verilmiştir. Bu
planda; banyonun şekli kare, dairenin diğer
bölümlerinin şekli dikdörtgendir.

Buna göre, koridorun alanı kaç m2 dir?17.

25A)
27B)
29C)
31D)

Bu dairenin toplam kullanım alanı kaç m2 dir?18.

72A)
84B)
90C)
110D)

Sinemada saat 18:50’de başlayan film, saat
22:20’de bitmiştir.

Film süresince 2 kez 12 dakikalık ara
verildiğine göre, filmin süresi kaç dakikadır?

19.

174A)
186B)
200C)
210D)

35,5 metre uzunluğundaki bir kumaşın 120
desimetre 850 santimetrelik kısmı
satıldığında geriye kaç milimetre kumaş
kalır?

20.

15.000A)
15.500B)
16.000C)
16.500D)
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MATEMATİK 8 B

işleminin yarısı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki örüntünün IV. adımında gelmesi
gereken şekil aşağıdakilerden hangisidir?

2.

A)

B)

C)

D)

3. ve 4. soruları aşağıdaki grafiğe göre
cevaplayınız.

Bir ilköğretim okulunda tüm öğrencilerin boyları
ölçülmüştür. Öğrenci sayıları ve boy uzunlukları
yukarıdaki histogram grafiğinde verilmiştir.

Bu grafiğe göre, okuldaki öğrenci sayısı
kaçtır?

3.

330A)
340B)
350C)
360D)

Yukarıdaki grafikte veri grubunun açıklığı
kaçtır?

4.

50A)
60B)
70C)
80D)
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5.

A)

B)

4C)
1D)

olduğuna göre a+b+c+d toplamı kaçtır?

6.

–1A)
3B)
5C)
7D)

Farklı 4 sağlık ve 3 coğrafya kitabı bir rafa yan
yana dizilecektir. 

Coğrafya kitapları yan yana olmak koşuluyla
en fazla kaç farklı şekilde dizilebilirler?

7.

650A)
720B)
900C)
1080D)

P(6,3)  C(6,3) işleminin sonucu kaçtır?8.

110A)
120B)
130C)
140D)

9. ve 10. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

14, 12, 15, 14, 10, 15, 12, 14, 16

Yukarıdaki veri grubunun medyanı kaçtır?9.

10A)
12B)
14C)
16D)

Yukarıdaki veri grubunun modu kaçtır?10.

12A)
14B)
15C)
16D)

4 kız ve 6 erkek öğrencinin bulunduğu bir
grupta aralarından rastgele seçilen
öğrencinin 3’ünün de kız olma olasılığı
kaçtır?

11.

A)

B)

C)

D)
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12.

10A)

B)

C)

D)

2, 3, 5, 9, 17, ?, 65…

Yukarıdaki örüntüde soru işareti (?) yerine
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

13.

33A)
34B)
35C)
36D)

Yukarıdaki işlemin en sade biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

–1A)
–x + 2B)
1C)
 xD)

15.

A)

B)

C)

D)

16.

40A)
20B)
10C)
5D)

–8x  6y  50
3x – 5y  –27

Yukarıdaki denklem sistemine göre x+y
toplamı kaçtır?

17.

–4A)
–2B)
–1C)
3D)
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B
Can kilogramı 50 TL olan fındık ile kilogramı 60
TL olan bademden toplam 700 gramlık bir
karışım yaptırarak toplam 38 TL ödeme
yapmıştır.

Buna göre, Can’ın aldığı karışımda kaç gram
badem vardır?

18.

200A)
300B)
400C)
500D)

Orijinden ve A(8, –12) noktasından geçen
doğrunun eğimi kaçtır?

19.

–4A)

B)

C)

2D)

Taban alanı 45 cm2, yüksekliği 20 cm olan
düzgün beşgen prizmanın hacmi kaç cm3
tür?

20.

600A)
800B)
900C)
1200D)
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SOSYAL BİLGİLER 5 B
Çocuk haklarını güvence altına almak için bir
çok devletin bir araya gelerek hazırladıkları
sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İnsan Hakları Evrensel BeyannamesiA)
Eğitim Hakkı SözleşmesiB)
Çocuk Haklarına Dair SözleşmeC)
Düşünce ve ifade Özgürlüğü SözleşmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi çocuk işçiler ile
ilgili bakanlık tarafından hazırlanan eylem
planında yer almaz?

2.

Çalışan çocukların okula devamsızlığının
takibi için birimler oluşturulacaktır.

A)

Ders programı ayarlaması ile yarım günlük
çalışma düzenlemesi yapıla bilinecektir.

B)

Çocuk işçiliği ihbarında 155 polis ve 156
jandarma imdat hattının kullanılması
konusunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

C)

Çocuk işçilerin, tarımda aile işleri dışında,
çalışmaları dışında kesinlikle
yasaklanacaktır.

D)

Sorumluluk kavramı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Okulda verilen ödevleri yapmak öğrencilerin
sorumluluklarından biridir.

A)

Öğrencilerin derslerinde başarılı olabilmeleri
için gerekli çalışmaları yapmaları
sorumluluklarından biridir.

B)

Huzurlu bir aile ortamına uygun davranışlar
sergilemek tüm aile üyelerinin ortak
sorumluluğudur.

C)

Ev işlerinin sorumluluğu anneye aittir.D)

Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklar
arasında yer almaz?

4.

HanA)
GölB)
OrmanC)
DenizD)

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

5.

SütunA)
KabirB)
ZigguratC)
KoreaD)

Akarsular tarafından derin yarılmış,
çevresine göre yüksekte olan geniş
düzlüklere ne ad verilir?

6.

VadiA)
PlatoB)
OvaC)
GölD)

Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu
yüzey şekline ne ad verilir?

7.

GölA)
DeltaB)
VadiC)
PlatoD)

Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu
Bölgesinde nüfusun yoğun olduğu illerden
biridir?

8.

KırşehirA)
AnkaraB)
ÇankırıC)
NevşehirD)

Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanıdır?9.

BachA)
GoyaB)
İskenderC)
NewtonD)

Sanal ortam tehditlerine karşı alınan önlemler
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

10.

Doğru bilgi alamak için inernette uzun
zaman geçirilmelidir.

A)

Virüslerden koruyan programlar
kullanılmalıdır.

B)

Site içeriklerine dikkat etmek gereklidir.C)
Kişel bilgiler paylaşılmamalıdır.D)
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B
Aşağıdakilerden hangisi internette güvenli
alışveriş için büyüklerin tercih ettiği
yöntemlerden biri değildir?

11.

Kişisel bilgisayar kullanarak alışveriş
yapmaları

A)

Kredi kartı bilgilerini kaydederek işlem
yapmaları

B)

Doğrudan internet adresi yazılarak girilen
sitelerden alışveriş yapmaları

C)

Güvenilirliği kanıtlanmış sitelere girmeleriD)

Aşağıdakilerden hangisi işlenmemiş
ürünlerden (hammadde) biridir?

12.

EkmekA)
PeynirB)
SütC)
ReçelD)

Türkiyede petrolün çıktığı bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Güneydoğu AnadoluA)
KaradenizB)
Doğu AnadoluC)
Iç AnadoluD)

Sanayinin en çok geliştiği bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Iç AnadoluA)
EgeB)
KaradenizC)
MarmaraD)

Aşağıdakilerden hangisi kurulabilecek sivil
toplum kuruluşu alanlarından biri değildir?

15.

Ticaret faaliyetleriA)
Hayvan haklarıB)
Kadın haklarıC)
Kültür sanat faaliyetleriD)

Eğitim alanında hizmet vermek amacıyla
kurulan ilk sivil toplum kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

KEDVA)
LÖSEVB)
Türkiye Eğitim Gönüllüleri VakfıC)
Darüşşafaka CemiyetiD)

Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak
miraslarından biridir?

17.

Göbekli tepe – ŞanlıurfaA)
Miniatürk - İstanbulB)
Balmumu müzesi – EskişehirC)
Kuş cenneti - BandırmaD)

Sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak
çalışanların görev ve sorumlulukları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Roller gönüllülük esasına göre verilir ve
alınır.

A)

Maddi kazanç sağlama amacı gözetilmez.B)
Toplumsal birçok sorunun çözülmesi için
çalışmalar yaparlar.

C)

Görev ve sorumluluklarının dışında hareket
ettiklerinde haklarında yasal işlem yapılır.

D)

Victor Hugo eserleri ile aşağıdaki ortak miras
alanlarından hangisine katkıda bulunmuştur?

19.

MüzikA)
EdebiyatB)
ResimC)
HeykelD)

Dünya gül üretiminin %65’ini karşılayan il
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

İstanbulA)
ÇanakkaleB)
IspartaC)
BursaD)
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SOSYAL BİLGİLER 6 B
Aşağıdakilerden hangisi bir görüş
cümlesidir?

1.

Cumhuriyet 1923'te ilan edildi.A)
Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.B)
Türkiye’nin en güzel şehri Adana’dır.C)
Akşam yemeğine amcamlara gittik.D)

Vatandaşlar yetkili makamlara başvurarak
dilek ve şikâyetlerini bildirme, bilgi edinme
haklarını aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla
kullanırlar?

2.

Eğitim hakkıA)
Çalışma hakkıB)
Dilekçe hakkıC)
Seyahat hakkıD)

Kuzey Amerika Kıtası ile Avrupa Kıtası
arasında yer alan okyanus aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

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

Meridyenlerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

İki kutup noktasında birleşirler.A)
Aralarındaki uzaklık kutuplara gidildikçe
azalır.

B)

360 meridyen yayı vardır.C)
Baş meridyen Ankara’dan geçer.D)

Dünya’nın kendine özgü şeklinden dolayı
sıcaklık, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe
azalır.

Buna göre yıl boyunca en sıcak deniz
aşağıdakilerden hangisidir? 

5.

Marmara DeniziA)
Ege DeniziB)
AkdenizC)
KaradenizD)

Türk ordusunu ilk defa onluk sisteme göre
teşkilatlandıran Türk hükümdarı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

KültiginA)
Mete HanB)
TeomanC)
İstemi KağanD)

Orta Asya’da kurulan ve tarihte bilinen ilk
Türk devleti olan Asya Hun Devleti en parlak
dönemini hangi hükümdar döneminde
yaşamıştır?

7.

Mete HanA)
TeomanB)
Bilge KağanC)
Kül TekinD)

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

8.

BedirA)
HendekB)
UhutC)
KureyşD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin başlıca
kaynaklarından biri değildir?

9.

SanatA)
TurizmB)
MadenlerC)
TopraklarD)

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

10.

FındıkA)
BuğdayB)
MısırC)
ÇayD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların
bilinçli kullanılması için yapılması
gerekenlerden biri değildir?

11.

Çevreye zarar vermeyen temizlik ürünleri
kullanmak

A)

Atık kağıtlar biriktirerek ekonomiye
kazandırmak

B)

Etiket okumayı öğrenmekC)
Ürün alırken ambalaının geri dönüşümlü
olmasına dikkat etmek

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihracat
yaptığı başlıca ülkelerden biridir?

12.

AlmanyaA)
MalezyaB)
KolombiyaC)
ÇinD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin
dışarıdan en çok satın aldığı ürünlerden
biridir?

13.

KonfeksiyonA)
DoğalgazB)
ÜzümC)
ÇimentoD)

Aşağıdakilerden hangisinde yerleşme
yoktur?

14.

Antarktika KıtasıA)
Afrika’nın kuzeyiB)
Avrupa’nın batısıC)
Kuzey Amerika KıtasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda
demokrasi yolunda atılan ilk adımdır?

15.

Islahat Fermanı’nın ilan edilmesiA)
Meşrutiyet’in ilanıB)
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiC)
Sened-i İttifak’ın kabul edilmesiD)

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

16.

MonarşiA)
TeokrasiB)
DemokrasiC)
OligarşiD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet
yönetiminde yer alan unsurlardan biri
değildir?

17.

CumhurbaşkanıA)
KralB)
BaşbakanC)
MeclisD)

Doku ve organ bağışı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Görmeyen insanın görmesi sağlanabilir.A)
Böbrek hastasının hayata dönmesi
sağlanabilir.

B)

Kalp nakli ile hastanın yaşaması
sağlanabilir.

C)

Hastanın duygularının değişmesi
sağlanabilir.

D)

Telif hakkı, eser sahibinin eserinden belli bir süre
için yararlanma hakkı sağlar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi telif
hakkının eser sahibine sağladığı haklardan
biri değildir?

19.

Haklarını istediği gibi kullanabilmesiA)
Haklarını hiçbir şekilde başkasına
verememesi

B)

Haklarını devredebilmesiC)
Haklarını satabilmesiD)

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

20.

Özgürlük hakkıA)
Basım hakkıB)
Telif hakkıC)
Yaşama hakkıD)
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TÜRKÇE 5 B
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,)
yanlış kullanılmıştır?

1.

Kitabı otuz, beş liraya aldım.A)
Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.B)
Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim!C)
Bilmez miyim oğlum, dedi.D)

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

2.

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

“İstiklâl Marşı”nın bestecisi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Adnan SoygunA)
Mehmet Akif ErsoyB)
Osman Zeki ÜngörC)
Mehmet Emin YurdakulD)

“Arkadaşımla ------- yapmak için papatya
topladık.” cümlesinde boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde
tamamlar?

4.

karamelaA)
kroketB)
çörekC)
çelenkD)

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

5.

Mark TwainA)
Lincoln BeacheyB)
Jules VerneC)
La FontaineD)

“sade” sözcüğünün eş anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

tatlıA)
yalınB)
darC)
acıD)

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

7.

Abdürrahim KarakoçA)
Haldun TanerB)
Hikmet DizdaroğluC)
Emine ÇaykaraD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti (?) konmalıdır?

8.

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

“Kelile ve Dimne”nin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

Eflatun Cem GüneyA)
BeydebaB)
Pertev Naili BoratavC)
BaccacioD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tiyatro ile
ilgili bir terim değildir?

10.

bilgiA)
sahneB)
kulisC)
kostümD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme
yapılmıştır?

11.

Bugün okula geç kalacağım.A)
Yol yılan gibi kıvrılıyordu.B)
Onunla aynı sokakta oturuyoruz.C)
Akşamki yemek çok güzeldi.D)

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in
eserlerinden biridir?

12.

SesA)
Boş BeşikB)
Pembe İncili KaftanC)
Son KuşlarD)
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B
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ek almamıştır?13.

saygıA)
gözlüklüB)
ağaçC)
kardeşlikD)

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

Yukarıdaki parçada yazarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

14.

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

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde
ünlü düşmesi meydana gelmiştir?

15.

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

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

16.

Halit Ziya UşaklıgilA)
Halide Edip AdıvarB)
Ömer SeyfettinC)
Ziya Osman SabaD)

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

17.

Yahya Kemal BeyatlıA)
Attila İlhanB)
Gülten AkınC)
Orhan VeliD)

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

18.

Attilâ İlhanA)
Yahya Kemal BeyatlıB)
Orhan VeliC)
Turgut UyarD)

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi zıt
anlamlıdır?

19.

yel-rüzgârA)
taze-bayatB)
mektep-okulC)
tabiat-doğaD)

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde yazım
yanlışı vardır?

20.

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

B)

Burak ile Engin geldiler.C)
Ciritde millî ve geleneksel bir "ata sporu"
sayılır .

D)
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TÜRKÇE 8 B
“Duraktan eve gelene kadar eli ayağı buz
kesmişti.” cümlesinde “buz kesmek” deyimi
hangi anlamda kullanılmıştır?

1.

TükenmekA)
Çok üşümekB)
PaniklemekC)
HastalanmakD)

Aşağıdakilerden hangisi ek fiil almıştır?2.

bakıyorA)
kalktıB)
öğrenciymişC)
geleceklerD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman
kayması vardır?

3.

Yarın pazara gitmeyeceğim.A)
Dün seni okulda gördüm.B)
Akşam için yemek yapıyorum.C)
Her sabah erken kalkıyorum.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil gelecek
zaman III. çoğul kişi ile çekimlenmiştir?

4.

Günlerini yazmakla geçiriyor.A)
Bisikletimi tamirciye götürdüm.B)
Kısık sesle konuşuyorlar.C)
Çocuklara hediye verecekler.D)

Aşağıdaki fiillerden hangisi mastar eki
almıştır?

5.

gitmekA)
görecekB)
biliyorC)
giymişD)

Aşağıdakilerden hangisi terim anlamlı bir
sözcüktür?

6.

masaA)
üçgenB)
sandalyeC)
pencereD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili
sözcük zarf-fiil değildir?

7.

Orada öylece oturup bekledik.A)
İş yaparken seni dinleyemem.B)
Bulutlar ağlayınca toprak yeşeriyordu.C)
Anlamak için dinlemek gerekir.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
ünlem işareti gelmelidir?

8.

Yeter, sus artıkA)
Ben de seninle gelmek istiyorumB)
Bu tatil de Ankara’ya gideceğizC)
Üniversite sınavını kazandığımı öğrenince
çok sevindi

D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
edilgendir?

9.

Ağaçtan elma topladık.A)
Bahçedeki tüm çiçekler koparılmıştı.B)
Sahile kadar koşarak gittiler.C)
Ayağı kayan çocuk yere düştü.D)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
geçişli bir fiil değildir?

10.

Vapuru kaçırdım.A)
O kitabı okudum.B)
Onu tanıdım.C)
Okula gittim.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin
sonundaki sert ünsüz ek alınca
yumuşamıştır?

11.

borcuA)
yamaçtanB)
çorapçıC)
kiremittenD)
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B
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
etken çatılı bir fiildir?

12.

Yerler temizlendi.A)
Annem yemek pişiriyor.B)
Cam kırıldı.C)
Okul inşaatına başlandı.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli
değildir?

13.

yatA)
elB)
büyükC)
yüzD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat vardır?14.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne
yoktur?

15.

Güvercinler, pencerenin önüne koyduğumuz
ıslak ekmek parçalarını kapıştı.

A)

Yarın sabah beni okula bırakır mısın?B)
Reyhan Ankara’ya gitti.C)
Çocuğun korkudan bakışları donuktu.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz
sertleşmesi vardır?

16.

kitaptaA)
suçuB)
yaprağınC)
okuldanD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı
tümleç vardır?

17.

Hırsız yakalanınca, mahalleli rahat bir nefes
aldı.

A)

Öğrenciler yaz tatilini iple çekiyorlardı.B)
Sabah erkenden kalkıp köye gitti.C)
Bugünlerde canı çok sıkılıyordu.D)

Bir olayı, bir varlığı, bir kişiyi;
karşısındakinin gözünde canlandıracak,
gerekli izlenimleri uyandıracak biçimde
yapılan anlatıma ne ad verilir?

18.

Tartışmacı anlatımA)
Hikaye etmeB)
Betimleme (tasvir)C)
Açıklayıcı anlatımD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü
uyumuna uymaz?

19.

okulA)
kitapçıB)
öğrenciC)
kediD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma
harfi almıştır?

20.

okuldaA)
kapıcıB)
susuzC)
odanınD)
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ALMANCA 6 B
Kommen Sie aus Berlin?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1.

Ja, ich komme aus Berlin.A)
Nein, er war nie in Berlin.B)
Ja, wir studieren hier.C)
Nein, er lebt in Berlin.D)

Sen nereden geliyorsun?

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almanca karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Wann kommt Sie?A)
Wer geht mit?B)
Wohin gehst du?C)
Woher kommst du?D)

A: Wer ------- Herr Turan?
B: Das ------- ich.

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Dialog?

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

3.

sind / binA)
bist / sieB)
ist / binC)
bin / binD)

A: Guten Tag. Ich heiße Derya.
B: Guten Tag, Ich heiße Ömer.
A: Ich bin 18 Jahre alt.
B: -------.
A: Mein Bruder ist auch 19 Jahre alt.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

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

4.

Ich habe eine SchwesterA)
Ich bin 19 Jahre altB)
Ich komme aus BursaC)
Ich bin verheiratetD)

Sie ist 24 Jahre alt. 

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

Wie alt bist du?A)
Wie alt sind Sie?B)
Wie alt ist er?C)
Wie alt ist Sie?D)

Wir sind Arbeiter bei Siemens.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

Biz Siemens’te işçiyiz.A)
Siemens’e işe girmek isterim.B)
Benim Siemens’te arkadaşım var.C)
Onlar Siemens’te çalışıyor.D)
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B
Ich bin Deutschlehrerin von Beruf.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Was sind Sie von Beruf?A)
Wer möchte Deutschlehrerin werden?B)
Wer ist deine Deutschlehrerin?C)
Wie ist eure Deutschlehrerin?D)

Das ist ------- Taschenlampe.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

einA)
eineB)
einerC)
einenD)

Das ist eine Uhr.

Wie lautet der obige Satz in der Pluralform?

Yukarıdaki cümlenin çoğul hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

Das waren Uhren.A)
Das ist Uhren.B)
Das sind Uhren.C)
Das können Uhren sein.D)

Das ist ein Füller, -------.

Welcher Satz ergänzt nicht die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

10.

den Füller hast du mir geschenktA)
der sehr gut schreibtB)
das ist der Füller von AhmetC)
sie spielt sehr gutD)

Ich mag Mineralwasser.

Welcher der folgenden Sätze hat die gleiche
Bedeutung?

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

11.

Ich trinke keinen Mineralwasser.A)
Ich trinke gern Mineralwasser.B)
Ich muss Mineralwasser trinken.C)
Ich kann Mineralwasser trinken.D)

A: Was ------- du morgens?
B: Morgens esse ich Brot mit Butter und 

Marmelade.
A: Was ------- du morgens?
B: Ich trinke morgens Tee.

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Dialog?

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

12.

willst / sollstA)
kannst / musstB)
ißt / trinkstC)
hast / hatD)

Was bedeutet das Wort “Die Gurke” auf
Türkisch?

“Die Gurke” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

DomatesA)
SalatalıkB)
SoğanC)
PatatesD)
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B
Spagetti / Abends / esse / ich

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

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

14.

Esse Spagetti Abends ich.A)
Spagetti ich Abends esse.B)
Ich Abends esse Spagetti.C)
Abends esse ich Spagetti.D)

Ich trinke lieber Tee.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Warum trinkst du immer Tee?A)
Wie trinkst du deinen Tee?B)
Wann trinkt er Kaffee?C)
Was trinken Sie lieber?D)

Das Zimmer aufräumen.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Odadan çıkmak.A)
Odayı toplamak.B)
Odada dinlenmek.C)
Odaya girmek.D)

Ich muss jeden Tag um 7:00 Uhr aufstehen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

17.

Wann musst du jeden Tag aufstehen?A)
Was machst du sonntags?B)
Wann fängt der Unterricht an?C)
Welche Pläne hast du für das Wochnende?D)

------- wir zusammen tanzen?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

KönnenA)
KannstB)
DarfC)
DarfstD)

Was machst du abends nach dem Abendessen?

Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun
doğru cevabı değildir?

19.

Nach dem Abendessen sehe ich fern.A)
Nach dem Abendessen treffe ich mich mit
Freunden.

B)

Ich gehe jeden morgen schwimmen. C)
Ich gehe spazieren.D)

A: Was machts du um 18.00 Uhr?
A: -------.
B: Ja, ich muss auch jeden Abend kochen.

Welches ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

20.

Er geht sehr früh ins BettA)
Er kann sehr gut kochenB)
Ich muss um 18:00 Uhr kochenC)
Ich habe heute keine Lust mit dir zu
kommen.

D)
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İNGİLİZCE 6 B
A: ------- pencils are these?
B:They’re Umut’s pencils.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

1.

WhyA)
WhenB)
WhatC)
WhoseD)

This ------- is from England.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

peopleA)
menB)
womenC)
manD)

A: Where is she from?
B: She’s from -------. She is -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

3.

England / EnglishA)
Egyptian / EgyptB)
Greek / GreeceC)
Irish / IrelandD)

Are you interested ------- music?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

toA)
inB)
atC)
forD)

Three ------- three equals nine.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

minusA)
plusB)
multiplied byC)
divided byD)

Engin ------- a guitar but he hasn’t got a piano.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

haven't gotA)
hasn't gotB)
have gotC)
has gotD)

There are ------- oranges in the fridge.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

anyA)
aB)
someC)
anD)

Nalan always ------- to work by bus.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

goA)
goesB)
is goingC)
is going to goD)
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B
A: ------- is your brother like?
B: He is nice and helpful.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

WhereA)
WhoB)
What C)
HowD)

A: -------?
B:It’s ten o’clock.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

10.

How much is itA)
What time is itB)
What’s itC)
Who is sheD)

Do they like ------- films?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

watchesA)
watchB)
watchingC)
has watchedD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

12.

an knifeA)
a knifeB)
knifesC)
knivesD)

A: How ------- do you go to cinema?
B: Once a week.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

13.

oftenA)
neverB)
alwaysC)
usuallyD)

There ------- a bag under the table.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

anyA)
isB)
someC)
areD)

A: ------- sisters have you got?
B: I have got three sisters.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

15.

WhyA)
WhoB)
WhatC)
How manyD)

A: What are you doing now?
B:I am ------- a book.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

readingA)
readB)
readsC)
have readD)
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B
A: ------- are the strawberries?
B:They’re in the basket.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

17.

WhoA)
WhenB)
WhereC)
WhatD)

Nurcan wants ------- tennis.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

playA)
playingB)
playsC)
to playD)

Adnan ------- new glasses next Friday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

19.

is going to buyA)
are going to buyB)
buyingC)
buyD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

20.

DoesA)
IsB)
DoC)
HasD)
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FRANSIZCA 6 B
Sylvie prépare ------- sac pour aller a New York.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

1.

saA)
sonB)
tesC)
taD)

- Tu connais Mme Smith?
- Oui, je(j’) ------- connais.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

2.

lesA)
yB)
leC)
laD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

3.

Au A)
EnB)
DansC)
HierD)

Le chat est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

4.

griseA)
grisB)
bleueC)
blancheD)

On visite les pyramides ------- Egypte.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

5.

enA)
chezB)
àC)
auD)

-  -------?
-  Je lis un roman policier.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk
düşen soruyu bulunuz.

6.

Tu as l’heureA)
A quelle heure tu prends le trainB)
Quand est-ce que tu viensC)
Qu’est-ce que tu faisD)

Dans les librairies, on vend -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

7.

des gâteauxA)
des livresB)
du laitC)
du sucreD)

-  -------?
-  Je suis italienne.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

8.

Quel est votre prénomA)
Vous êtes de quelle nationalitéB)
Quelle est votre professionC)
Tu as quel âge D)
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B
Il vient ------- maison.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

9.

laA)
auB)
de laC)
desD)

«Je suis en retard.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Çok acıktım.A)
Geç kaldım.B)
Dün geldim.C)
Çok yoruldum.D)

Je suis ------- mon père et ma mère.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

11.

entreA)
auB)
enC)
dansD)

«Quels films préférez-vous?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Filmi beğendiniz mi?A)
Hangi filmleri izlediniz?B)
Filmi nasıl buldunuz?C)
Hangi filmleri tercih edersiniz?D)

Mes parents travaillent ------- les jours.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

13.

quelsA)
touteB)
tousC)
chaqueD)

-  -------?
-  La semaine prochaine.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

14.

Tu as l’heureA)
Qu’est-ce que tu as fait hierB)
Tu es d’oùC)
Tu viens quandD)

Elles vont  ------- théâtre chaque semaine.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

15.

enA)
à laB)
dansC)
auD)

«Bu nedir?»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir ?

16.

Qu’est-ce que tu fais?A)
Qu’est-ce que tu aime?B)
Qu’est-ce que c’est?C)
Qui est-ce?D)
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B
beaucoup     /     elle     /     travailler     /     aime
         I                   II                 III                   IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

17.

II, I, IV, IIIA)
II, III, IV, IB)
II, IV, I, IIIC)
III, II, I, IVD)

I. Il s’appelle Gérard Depardieu.
II. Il est acteur.
III. Il fait beau.
IV. Il est célèbre.

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

18.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Vous regardez ------- photos?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

19.

cesA)
ceB)
cetteC)
cetD)

-  -------?
-  Il a treize ans.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

20.

Il a quel âgeA)
Il aime chanterB)
Qu’est-ce qu’il faitC)
Comment va-t-ilD)
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ALMANCA 7 B
Sie ------- aus İzmir.

Welches Wort passt  in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

sprichtA)
kommtB)
heisstC)
wohntD)

A: Wie geht es dem Hund?
B: Danke, es geht ------- gut.

Welches Wort passt in die Lücke im obigen
Dialog?

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

2.

ihreA)
ihresB)
ihrC)
ihmD)

Ich will ins Geschäft gehen.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3.

Wer geht mit dir?A)
Wann gehst du?B)
Wohin willst du gehen?C)
Was hast du gekauft?D)

Was bedeutet das Wort “dolap” auf Deutsch?

“dolap” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

4.

Das ZimmerA)
Die TürB)
Der SchrankC)
Die TascheD)

------- fängt um 15 Uhr an.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

Das HausA)
Der UnterrichtB)
Das ZimmerC)
Die KücheD)

Ich ------- mein Haus.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

verkaufenA)
verkaufstB)
verkauftenC)
verkaufeD)

Am 19. ------- feiern die Türken das Jugendfest.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

7.

MaiA)
JuniB)
JuliC)
AugustD)

Kann ich dich etwas fragen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8.

Nichts zu danken!A)
Schönen Dank!B)
Ja, natürlich!C)
Nein, vielleicht kann er nicht kommen!D)
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B
Vom fünften September ------- zum zweiten April
haben wir Ferien.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

zuA)
bisB)
mitC)
aufD)

Ich verbringe meine Ferien mit meinen Eltern.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki  cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Wann beginnt das Schuljahr?A)
Wer hat Ferien?B)
Mit wem verbringst du deine Ferien?C)
Seit wann hast du Sommerferien?D)

Mein Bruder ist Busfahrer.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Abim otobüs şoförü.A)
Abim otobüsleri çok sever.B)
Abimin otobüsü var.C)
Abim otobüse bindi.D)

Sie ist Hausfrau.

Welche Frage passt nicht zur obigen
Antwort?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevaba
yönelik bir soru değildir?

12.

Was ist deine Frau von Beruf?A)
Was ist deine Mutter von Beruf?B)
Was ist deine Großmutter von Beruf?C)
Was ist dein Vater von Beruf?D)

Peter geht zum Arzt. Peter hat Bauchschmerzen.

Wie kann man die obigen Sätze verbinden?

Yukarıdaki cümlelerin birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir

13.

Peter geht, damit der Arzt kommt.A)
Peter soll gehen, denn der Arzt hat
Bauchschmerzen.

B)

Peter geht zum Arzt, um Bauschmerzen zu
bekommen.

C)

Peter geht zum Arzt, weil er
Bauchschmerzen hat.

D)

Havanın güzel olacağına inanıyorum!

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

Ich glaube, dass das Wetter schön wird.A)
Ich hoffe, dass du mitkommst.B)
Ich glaube, dass es heute regnen wird.C)
Ich bin der Meinung, das Wetter wird wolkig.D)

A: Ich möchte ein Kilo Käse, bitte!
B: Darf es etwas mehr sein?
A: Nein, danke! -------

Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Dialog?

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

15.

Ich habe keine Lust!A)
Es ist mir zu langweilig!B)
Es ist genug für uns!C)
Ich habe keinen Hunger!D)

Wir waschen ------- die Hände im Bad.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

euchA)
sichB)
michC)
unsD)
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B
Er möchte auf ------- Erciyes-Berg steigen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

derA)
denB)
dasC)
dieD)

Ich will in die Schweiz fliegen!

Welche Frage passt nicht zur obigen
Antwort?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevaba
yönelik bir soru değildir? 

18.

Kannst du mir bei dieser Aufgabe helfen?A)
Was willst du in den Ferien machen?B)
Wohin gehst du im Sommer?C)
Wohin willst du fliegen?D)

Die Heizung ist ------- Fenster.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

an demA)
in dieB)
aus demC)
zu derD)

Hast du Schmerzen?

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

Her yerin mi ağrıyor?A)
Ağrın var mı?B)
Ağrın geçti mi?C)
Neren ağrıyor?D)
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ALMANCA 8 B
Ich muss mich -------, denn mein Freund wartet
auf mich.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
tamamlar?

1.

wartenA)
beeilen B)
stehenC)
hörenD)

Wir verstehen ------- Lehrer sehr gut.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

demA)
dasB)
denC)
derD)

Mein Vater ist ein guter Autofahrer, ------.

Welcher Satz ergänzt die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

er will ein guter Radfahrer werden.A)
er fährt immer vorsichtig.B)
sie geht gerne ins Kino.C)
sie kann auch sehr gut Tennis spielen.D)

Ich bleibe zu Hause.

Wie lautet der obige Satz im Präteritum?

Yukarıdaki cümlenin geçmiş zaman şekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

4.

Ich bleibte zu Hause.A)
Ich blieb zu Hause.B)
Ich hätte zu Hause bleiben können.C)
Ich möchte zu Hause bleiben.D)

Mein Vater möchte mir ------- den Hausaufgaben
helfen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

somitA)
fürB)
jedenC)
beiD)

Mein Bruder ist jung aber dein Bruder ist -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

jüngsterA)
jüngeresB)
jüngerenC)
jüngerD)

Was bedeutet “Duvar gazetesi” auf Deutsch?

“Duvar gazetesi” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

7.

Die WandzeitungA)
Die WanduhrB)
Die UhrwandC)
Die UhrzeitungD)

Kadın arabanın arkasında dikiliyor.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Das Auto steht hinter der Frau.A)
Die Frau steht hinter dem Auto.B)
Die Frau stellt es in das Auto.C)
Das Auto hat die Frau geparkt.D)
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Ich habe das Auto ein------- Arzt-------gekauft.

Welche Endungen passen in die obigen
Lücken?

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

9.

-es / -esA)
-er / -erB)
-en / -emC)
-e / -eD)

Ja, ich wohne auch hier!

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Kommst du auch aus der Türkei?A)
Willst du hier leben?B)
Wohnst du auch hier?C)
Lebst du in Bursa?D)

Şambaba und Baklava!

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

11.

Was gibt es als Nachspeise?A)
Wo ist unsere Nachspeise?B)
Wer bereitet die Nachspeise vor?C)
Wann machst du Frühstück?D)

Zuckerfest / unseren / einer / ist / von /
Religionsfesten / das

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

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

12.

Einer von unseren das Zuckerfest ist
Religionsfesten.

A)

Ist einer das Zuckerfest Religionsfesten von
unseren.

B)

Das Religionsfesten Zuckerfest ist von einer
unseren.

C)

Das Zuckerfest ist einer von unseren
Religionsfesten.

D)

Mit ------- Füller kann ich sehr gut schreiben.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

diesesA)
diesenB)
diesemC)
dieserD)

Haben Sie diesen Mantel in Grösse 42?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14.

Der ist sehr schön.A)
Der Preis ist günstig.B)
Ich empfehle Ihnen den roten.C)
Ich muss da mal nachschauen.D)

Nein, dieses Bild gefällt ------- nicht.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

15.

mirA)
ihrB)
unsC)
dichD)

Ja, bitte! Es ist ein Geschenk!

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

16.

Wie teuer ist das?A)
Kaufen Sie auch diesen gelben
Regenschirm?

B)

Soll ich es einpacken?C)
Was können Sie mir empfehlen?D)
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Wir möchten unsere Ferien in der Schweiz -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

verbringenA)
gehenB)
wollenC)
könnenD)

Mustafa Kemal Atatürk 1881 de Selanik’te
dünyaya gelmiştir.

Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?

Yukarıdaki cümlenin Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

18.

Mustafa Kemal Atatürk wurde 1881 in
Selanik geboren.

A)

Mustafa Kemal Atatürk wird 1881 in Selanik
auf die Welt kommen.

B)

Mustafa Kemal Atatürk kann in Selanik etwa
1881 geboren sein.

C)

Mustafa Kemal Atatürk soll im Jahre 1881 in
Selanik sein.

D)

Ich will nach -------  fahren und den Eiffel Turm
sehen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

LondonA)
ParisB)
AntalyaC)
BerlinD)

Was bedeutet “zorlu olmak” auf Deutsch?

“zorlu olmak” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

langweilig seinA)
teuer seinB)
anstrengend seinC)
unterhaltsam seinD)
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İNGİLİZCE 8 B
A:My brother washes his car.
B:My father washes his car, -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

1.

neitherA)
soB)
eitherC)
tooD)

She hasn’t got ------- shoes to wear.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

manyA)
muchB)
a lotC)
a little D)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

killingA)
killB)
was killedC)
killedD)

A: When ------- you ------- engaged?
B: In 1998.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

4.

are / gettingA)
will / gotB)
has / gotC)
did / getD)

When ------- you  ------- London?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

5.

are / visitA)
will / visitedB)
did / visitC)
does / visitD)

I was buying a newspaper when I ------- one of
my old friends.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

metA)
am meetingB)
meetC)
was meetingD)

The work ------- by him soon.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

will be finishedA)
finishedB)
finishC)
finishingD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

hurt / was  playingA)
is hurting / playsB)
was hurting / playedC)
hurt / playedD)
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B
A:I can’t speak English.
B:I can’t speak English, -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

soA)
eitherB)
tooC)
neitherD)

Turkish ------- in Turkey.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

speaksA)
speakB)
is spokenC)
were spokeD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

11.

yetA)
everB)
neverC)
justD)

These socks don’t fit me. They are ------- small
for me -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

enough / wearA)
not / wearB)
enough / to wearC)
too / to wearD)

A: I don’t like skying.
B: ------- I.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

13.

So doA)
So didB)
Neither didC)
Neither doD)

What ------- while she ------- alcohol.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

happened / is drinkingA)
happened / was drinkingB)
did happen / was drinkingC)
happens / was drinkingD)
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B
A: My sister hates reading book.
B: ------- my son.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

Neither doesA)
Neither doB)
So doC)
So doesD)

If I see Tolga, I ------- this money to him.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

16.

would giveA)
have givenB)
will giveC)
gaveD)

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?

17.

it looks happyA)
it tastes deliciousB)
it smells badC)
it tastes wonderfulD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

must / wasA)
mustn’t / areB)
could / isC)
couldn’t / will beD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

19.

betterA)
bestB)
wellC)
goodD)

If my uncle ------- me, we will go to the theatre.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

callsA)
calledB)
callC)
will callD)
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FRANSIZCA 8 B
Brigitte chante ------- qu’une chanteuse.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

1.

meilleureA)
la moindreB)
autant deC)
mieuxD)

Cette chemise est très chère; ------- est bon
marché.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

2.

celles-làA)
celle-ciB)
ceux-ciC)
celui-ciD)

Demain, Jérôme ------- pour la France.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

3.

partiA)
partB)
partiraC)
partaitD)

-  -------?
-  C’est mon frère.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevaba denk
düşen soruyu bulunuz.

4.

Qui sont tes amisA)
Qu’est-ce que tu disB)
Qui est le plus jeune de la familleC)
Que fais-tuD)

Jacques : Je vais au théâtre.
Martin : Qu’est-ce qu’il dit?
Amélie : Il ------- qu’il ------- au théâtre.

Choisissez les mots/les expressions qui
conviennent.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeleri bulunuz.

5.

dis / est alléA)
a dit / vasB)
dit / ne va pasC)
dit / vaD)

La princesse est belle.

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt
anlamlısını bulunuz.

6.

laide A)
contenteB)
richeC)
heureuseD)

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

Trouvez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

7.

OùA)
QuiB)
QuandC)
Comment D)

Le crémier vend ------- lait et ------- beurre.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen
sözcükleri bulunuz.

8.

du / de laA)
du / duB)
de la / duC)
de la / de laD)
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Ma mère travaille -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

9.

chanteA)
en chantantB)
chanterC)
chantantD)

Les rues sont tranquilles.

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt
anlamlısını bulunuz.

10.

bonnesA)
mauvaisesB)
calmesC)
bruyantesD)

«Elle avait mal à la tête.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir ?

11.

Hep başı ağrır.A)
Başı ağrıyor.B)
Başı ağrıyordu.C)
Başı ağrıdı.D)

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

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

12.

ChercheA)
VaB)
MontreC)
VendD)

Nous ------- loué une voiture.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

13.

avons A)
sontB)
avezC)
ontD)

«Endişelenmeyiniz!»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Ne vous asseyez pas!A)
Ne mangez pas!B)
Ne vous taisez pas!C)
Ne vous inquiétez pas!D)

Les baleines qui vivent ------- les océans
disparaissent aussi.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

15.

parA)
enB)
dansC)
àD)

se      /      couche      /      tard      /      elle
 I                   II                    III                IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

16.

IV, I, II, IIIA)
IV, I, III, IIB)
IV, II, I, IIIC)
IV, III, I, II   D)
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B
I. Où est-ce que tu habites?
II. Je pars pour İstanbul.
III. J’habite à Ankara.
IV. Pourquoi tu habites ici?

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

17.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Ils jouent ------- football.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

18.

enA)
uneB)
auC)
desD)

Je portais ma robe bleue ------- j’ai vu Paul.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

19.

demainA)
siB)
quelleC)
quandD)

Marseille est très ------- partout avec des
festivals. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

20.

animéA)
tranquilleB)
calmeC)
mauvaisD)
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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.


