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3. OTURUM Cumartesi



FEN BİLİMLERİ 7 B
Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemini
oluşturan organlardan biri değildir?

1.

MideA)
BeyincikB)
İnce bağırsakC)
Yemek borusuD)

Telefonla konuştuğumuzda, sesimiz -------
enerjisine dönüşmekte ve kablolardan geçerek
aradığımız telefona ulaşmakta ve diğer telefonda
tekrar ses enerjisine dönüşmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

kuvvetA)
sesB)
güneşC)
elektrikD)

Hem görüp hem duyduklarımızın yüzde kaçını
hatırlarız?

3.

30A)
50B)
80C)
90D)

Elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği
zorluğa ne ad verilir?

4.

DirençA)
EbonitB)
AmpulC)
Eksi kutupD)

Aşağıdakilerden hangisinin çalışmasındaki
düzensizlikler şeker hastalığına neden olur?

5.

Böbrek üstü bezleriA)
Tiroid beziB)
PankreasC)
Hipofiz beziD)

Hareketli cisimlerin hızlarından dolayı sahip
olduğu enerjiye ne ad verilir?

6.

BioenerjiA)
İşB)
Potansiyel enerjiC)
Kinetik enerjiD)

Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını,
yüklü ise hangi cins elektrikle yüklü
olduğunu anlamaya yarayan araçlara ne ad
verilir?

7.

ElektroskopA)
AmpermetreB)
MikroskopC)
ParatonerD)

Elektrik devresinde dirençlerin uç uca
bağlanmasıyla elde edilen bağlanma şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Kısa devreA)
TopraklamaB)
Paralel bağlamaC)
Seri bağlamaD)

Aşağıdakilerden hangisi desteğin uçta,
yükün ortada olduğu kaldıraçlara bir örnek
değildir?

9.

El arabasıA)
Gazoz açacağıB)
CımbızC)
Fındık kıracağıD)

Atomun çevresindeki elektronların 1. katmanı
en fazla kaç elektron alır?

10.

2A)
4B)
6C)
8D)
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B
Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık
kaynaklarından biri değildir?

11.

Elektrik ampulüA)
El feneriB)
Ateş böceğiC)
Yanan mumD)

1. Proton K. ( - )
2. Nötron L. ( +)
3. Elektron M. Yüksüz

Yukarıdaki atomun temel parçacıkları ve
bunların yüklerinin doğru eşleştirmesi
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

12.

1-K, 2-L, 3-MA)
1-L, 2-M, 3-KB)
1-M, 2-K, 3-LC)
1-M, 2-L, 3-KD)

Kalsiyum elementinin sembolü
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

CA)
KB)
NaC)
CaD)

Aşağıdakilerden hangisi cisimlerin ışığı
geçirme durumlarına göre türlerinden biri
değildir?

14.

Yarı saydam cisimlerA)
Saydam cisimlerB)
Yalıtkan cisimlerC)
Saydam olmayan cisimlerD)

Üzeri hangi renk ışıkla aydınlatılırsa, o renkte
görünen cismin rengi aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

MaviA)
BeyazB)
SiyahC)
KırmızıD)

Aşağıdakilerden hangisi güneş sisteminde
yer alan dış gezegenlerden biridir?

16.

UranüsA)
DünyaB)
MarsC)
MerkürD)

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan
ilişkilerini inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

ZoolojiA)
JeolojiB)
EkolojiC)
BiyolojiD)

Aşağıdakilerden hangisi canlının yaşam
adresi olarak da ifade edilir?

18.

PopülasyonA)
HabitatB)
EkosistemC)
TürD)

Aşağıdakilerden hangisi hepçil canlılara bir
örnektir?

19.

SincapA)
AslanB)
TavşanC)
AyıD)

Yıldızlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

20.

Yıldızlar canlıdırlar.A)
Yıldızların sıcaklıkları 3.000 °C ile 50.000 °C
arasında değişmektedir.

B)

Yıldızlar genellikle küresel şekle sahiptirler.C)
Ömrü dolan dev yıldızlar, şiddetli bir patlama
ile parçalanırlar.

D)
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MATEMATİK 6 B
A={2, 3, 4, 5} kümesi veriliyor. B kümesi de
“800114330” sayısının rakamlarından oluşuyor.

Buna göre  A  B kümesi kaç elemanlıdır?

1.

7A)
8B)
9C)
10D)

işleminin sonucu kaçtır?
2.

20A)
22B)
24C)
28D)

53 kişilik bir grupta 13 kişi sadece A gazetesini, 9
kişi sadece B gazetesini 17 kişi ise hem A
gazetesini hem de B gazetesini almaktadır.

Bu grupta hem A hem de B gazetesini
okumayan kaç kişi vardır?

3.

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

A={a, k, m, n, p} kümesinin alt küme sayısı
kaçtır?

4.

64A)
32B)
16C)
8D)

Ayşe, kırtasiyeden 3 kalem, 4 silgi alarak 15 TL
ödüyor. Bir kalemin fiyatı, bir silginin fiyatının 2
katıdır.

Ayşe, 5 kalem, 2 silgi alsaydı kırtasiyeye kaç
TL ödeyecekti?

5.

15A)
18B)
20C)
21D)

A ve B iki küme olmak üzere; s(A\B)=12,
s(B\A)=15  ve s(AB)=6  ise s(AB)  kaçtır?

6.

31A)
32B)
33C)
34D)

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19…. sayı örüntüsünün
cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

7.

2n – 1 A)
2n  4B)
3n  1C)
3n – 3D)

Bir merdivenin basamakları dörder dörder, beşer
beşer ya da altışar altışar çıkıldığında her
defasında 2 basamak artıyor.

Buna göre, bu merdiven en az kaç
basamaklıdır?

8.

59A)
60B)
61C)
62D)
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Ece ile babasının yaşları toplamı 45’tir.
Babasının yaşı Ece’nin yaşının 2 katından 3
fazladır.

Buna göre, Ece kaç yaşındadır?

9.

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

Altı basamaklı 80a419 sayısının 9 ile kalansız
bölünebilmesi için a yerine aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

10.

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

80 kg domatesten 25 kg salça yapılıyor. Buna
göre, 40 kg salça yapmak için kaç kg
domates gerekir?

11.

120A)
128B)
130C)
132D)

12.

8A)
10B)
12C)
14D)

120 soruluk bir sınavda soruların 90 tanesini
doğru yanıtlayan bir öğrencinin başarı
yüzdesi kaçtır?

13.

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

Tümler açıdan birinin ölçüsü diğerinin 2 katından
3 eksiktir.

Buna göre, büyük olan açı kaç derecedir?

14.

57A)
59B)
61C)
63D)

Yukarıdaki şekilde  ile  açılarının
ölçüleri toplamı kaç derecedir?

15.

100A)
106B)
112C)
118D)
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Yemekler İçecekler
Adana Kebap Ayran
Lokma Kebap Meyve Suyu
Saç Kavurma Kola
İskender Gazoz
Kuşbaşılı Pide

Akşam yemeği için restorana giden Yağmur,
yukarıdaki menüden bir çeşit yemek ve bir çeşit
içecek seçecektir.

Buna göre, Yağmur kaç farklı seçim
yapabilir?

16.

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

Öykü kalem kutusundaki aynı büyüklükte olan 7
sarı, 9 lacivert ve 4 beyaz kalemlerden rastgele
bir kalem seçiyor.

Öykü’nün seçtiği kalemin beyaz renkte olma
olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

A)

B)

C)

D)

Minik Tohumlar sınıfı öğrencilerinin ağırlıkları
ölçülmüş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

16      15      17      14      16      15      17      18

Buna göre, öğrencilerin ağırlıklarının
aritmetik ortalaması kaçtır?

18.

14A)
15B)
16C)
17D)

Yukarıdaki çokgenin çevre uzunluğu kaç
cm’dir?

19.

190A)
200B)
210C)
220D)

Taban alanı 36 m2 yüksekliği 8 m olan kare
dik prizma şeklindeki su deposunun hacmi
kaç m3 tür?

20.

244A)
262B)
276C)
288D)
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MATEMATİK 7 B

Yukarıdaki çarpma tablosuna göre K + L + M
toplamı kaçtır?

1.

–2A)
0B)
1C)
3D)

Ahmet’in bakkala olan borcu 680 TL’dir. Ödeme
yapamadığı için borcu 8 ay sonra 1040 TL
olmuştur.

Ahmet’in bakkala olan borcu her ay eşit
miktarda arttığına göre 1 ayda kaç TL
artmıştır?

2.

35A)
40B)
45C)
50D)

Havva elindeki yumurtaların önce 2/5 ini sonra
1/4 ünü sattı.

Elinde 14 yumurtası kalan Havva'nın
başlangıçta kaç yumurtası vardı?

3.

24A)
32B)
36C)
40D)

Nil bir pantolonu %35 indirimle 195 TL’ye
satın aldığına göre, pantolonunun etiket fiyatı
kaç TL’dir?

4.

300A)
320B)
350C)
360D)

Yukarıdaki paralel kenar üzerinde verilen
ölçülere göre x kaç derecedir?

5.

16A)
18B)
22C)
24D)

Yukarıdaki şekilde k // l’dir. Buna göre, x, y ve
z açılarının ölçüleri aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

x y z

6.

22              42               22A)
22              22 42B)
42              64 22C)
42              42 64D)
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7. ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Öğrenciler 18 soruluk bir testte doğru
cevapladıkları her bir soru için 5 puan, yanlış
cevapladıkları her bir soru için –2 puan
almaktadırlar. Boş bıraktıkları soru için puan
almamaktadırlar.

Uzay, test sorularından 9’unu doğru, 4’ünü yanlış
cevaplamış 5 soruyu da boş bırakmıştır. 

Buna göre Uzay bu testten toplam kaç puan
almıştır?

7.

31A)
33B)
35C)
37D)

Defne bütün soruları cevaplamış ve testten 41
puan almıştır.

Buna göre, Defne kaç soruyu doğru
cevaplamıştır?

8.

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

8 traktör bir tarlayı 18 günde sürerse 6
traktör aynı tarlayı kaç günde sürer?

9.

16A)
20B)
22C)
24D)

Denklemi    y = 6x + 13 olan bir  doğru
üzerindeki A noktasının ordinatı 31 ise apsisi
kaçtır?

10.

–3A)
–2B)
1C)
2D)

Bir partide 42 kadın ve 9 erkek vardır. Bu
partiye kaç evli çift gelirse kadın sayısı erkek
sayısının 2 katı olur?

11.

20A)
22B)
24C)
26D)

Can elindeki parasıyla 3 kg et alırsa 26 TL’si
kalıyor, aynı etten 4 kg alırsa 22 TL borçlanıyor.

Buna göre, 1 kg et kaç TL’dir?

12.

42A)
45B)
48C)
52D)
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10 kenarlı düzgün çokgenin bir dış açısının
ölçüsü kaç derecedir?

13.

18A)
30B)
32C)
36D)

Alanı 96 cm2 olan her bir kenarı doğal sayı
olan dikdörtgenin en küçük çevre uzunluğu
kaç cm’dir?

14.

36A)
40B)
44C)
56D)

15.

10A)
15B)
20C)
25D)

Yukarıdaki eşkenar dörtgenin alanı 1248 cm2

dir. |TR|  48 cm ise |PS| kaç cm’dir?

16.

52A)
54B)
56C)
58D)

Yukarıdaki şekilde KLMN yamuğu verilmiştir.
|KL|  24 cm, |NM|  30 cm ve |KH|  16 cm
olduğuna göre, yamuğun alanı kaç cm2 dir?

17.

420A)
432B)
448C)
460D)
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 işleminin sonucu kaçtır?
18.

A)

B)

C)

D)

Bir kenar uzunluğu 20 cm olan karesel bölge
şeklindeki hedef tahtası iç içe iki kare ile
bölgelere ayrılmıştır. Bu karelerin kenar
uzunlukları 15 cm ve 10 cm’dir.

Buna göre, hedef tahtasına isabet eden bir
okun beyaz bölgeye isabet etme olasılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

A)

B)

C)

D)

32 36 44 40 36 38 40 44 36 48

Yukarıdaki veri grubunun tepe değeri (modu)
kaçtır?

20.

32A)
36B)
40C)
44D)

2018 AÖO-AÖL III. DÖNEM 0300-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.



SOSYAL BİLGİLER 7 B
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Milli
Mücadele Döneminde halkı bilinçlendirmek
ve kamuoyu oluşturmak amacıyla
yararlandığı kitle iletişim araçlarından
biridir?

1.

Anadolu AjansıA)
TRTB)
İzmir RadyosuC)
Ankara RadyosuD)

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim
araçlarının sağladığı yararlardan biri
değildir?

2.

Kültür aktarımını sağlamaA)
Yüz yüze ilişkileri artırmaB)
Kamuoyu oluşturmaC)
Hızlı ve yaygın haberleşmeD)

Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren köyden kente
doğru yoğun bir nüfus hareketliliği
yaşanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
nedenlerinden biri değildir?

3.

İş gücünün azalmasıA)
Tarım alanlarının parçalanmasıB)
Sağlık ve eğitim olanaklarının yetersizliğiC)
İş olanaklarının yetersizliğiD)

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

4.

Doğal kaynaklarda azalışA)
Gelir dağılımında dengesizlikB)
Milli gelirde artışC)
Çevre sorunlarında artışD)

1927-2000 yılları arasında Türkiye’nin nüfusu beş
kat artmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki nüfus
artışının nedenlerinden biridir?

5.

Kış turizminin yaygınlaşmasıA)
Üniversite sayısının artmasıB)
İç göçlerin artmasıC)
Yaşam koşullarının iyileşmesiD)

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

6.

MengüceklilerA)
SaltuklularB)
ArtuklularC)
DanişmentlilerD)

Osmanlılar hangi Oğuz boyuna mensuptur?7.

AfşarA)
KaramanB)
MengücekC)
KayıD)

II. Mahmut döneminde ıslahatlara en büyük engel
durumunda olan Yeniçeri Ocağı kaldırılarak
yerine Batılı tarzda modern bir ordu kuruldu.

Bu reform aşağıdakilerden hangisine kanıt
olarak gösterilemez?

8.

Yeniçerilerin, yenilik hareketlerine karşı
çıktığına

A)

Askeri alanda ilk kez yenilik yapıldığınaB)
Yeniçeri Ocağı'nın çağ dışı kaldığınaC)
Yeniçeri Ocağı'nın bozulduğunaD)

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

9.

YeteneklerA)
Kişisel özelliklerB)
Yakınların beklentileriC)
İlgi ve isteklerD)

İlk Osmanlı medresesi 1331 yılında Orhan
Bey tarafından nerede açılmıştır?

10.

İznikA)
KonyaB)
SöğütC)
KayseriD)
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Aşağıdakilerden hangisi Türklerde meslek
edindiren kuruluşlardan biridir?

11.

RasathaneA)
EnderunB)
İmaretC)
Mahalle mektebiD)

Avrupa’da kilise ve din adamlarına olan
güvenin azalmasında aşağıdakilerden hangisi
etkili olmamıştır?

12.

Dünya’nın yuvarlak olduğunun keşfedilmesiA)
İncil’in değişik dillere çevrilmesiB)
Matbaanın geliştirilip kullanılmasıC)
Antik eserlerin incelenmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da
Rönesans hareketlerine yol açan
gelişmelerden biri değildir?

13.

Hümanizmin gelişmesiA)
Matbaanın kullanılmaya başlanmasıB)
Kiliseye duyulan güvenin artmasıC)
Sanattan hoşlanan zengin bir sınıfın ortaya
çıkması

D)

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

14.

ReformA)
RönesansB)
Sanayi İnkılâbıC)
Aydınlanma ÇağıD)

Orta Asya Türk devletlerinde siyasi,
ekonomik ve askeri kararların alındığı
meclise ne ad verilir? 

15.

TöreA)
KurultayB)
CenkC)
İlD)

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin
dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

16.

ÖzgürlükA)
EşitlikB)
KatılımcılıkC)
DevletçilikD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde
devletin gelir ve giderlerinden, diğer bir
deyişle maliyeden sorumlu divan üyesidir?

17.

SadrazamA)
KazaskerB)
VezirC)
DefterdarD)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya
Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

18.

Avrupa’nın sınırlarının yeniden çizilmesiA)
Yeni devletlerin kurulmasıB)
Kalıcı barış ortamının sağlanmasıC)
Çok uluslu imparatorlukların parçalanmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile aynı grupta
yer almıştır? 

19.

AlmanyaA)
RusyaB)
FransaC)
İngiltereD)

Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat,
edebiyat, bilim ve düşünce mirasını koruma
yollarından biri değildir?

20.

Ortak mirası korumak ve geliştirmekA)
Bireyleri eğitmekB)
İnsanların kullanımını kısıtlamakC)
Müze ve kütüphaneler kurmakD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8 B
Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

1.

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

Mustafa Kemal Atatürk Şam’da bulunduğu
sırada (1906) aşağıdaki cemiyetlerden
hangisini kurmuştur?

2.

İttihad-ı Osmanî CemiyetiA)
Osmanlı Hürriyet CemiyetiB)
Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet
Cemiyeti

C)

Vatan ve Hürriyet CemiyetiD)

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale
Cephesi’nin sonuçlarından biri değildir?

3.

Nöyyi Antlaşması'nın imzalanmasıA)
Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasıB)
Rusya’da çarlık rejiminin yıkılıp yerine
sosyalist bir sistemin kurulması

C)

Mustafa Kemal’in (Atatürk) Çanakkale
Zaferi’ndeki komutanlığının onun askerî
dehasını ispatlaması

D)

Dağınık hâlde birbirinden bağımsız hareket
eden millî cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında
birleştirilmesi aşağıdaki kongrelerden
hangisinde gerçekleşmiştir?

4.

Balıkesir KongresiA)
Sivas KongresiB)
Nazilli KongresiC)
Erzurum KongresiD)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya
Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

5.

Almanya’nın İngiliz sömürgelerini tehdit
etmesi

A)

Avrupalı devletler arasındaki sömürge elde
etme yarışı

B)

Almanya’da nazizmin ortaya çıkmasıC)
Avrupalı devletlerin birbirlerine karşı
silahlanması

D)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü
Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

6.

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın
imzalanması

A)

İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’nı
düzenlemek zorunda kalması

B)

Sovyet Rusya’nın Moskova Antlaşması’nı
imzalaması

C)

İsmet (İnönü) Bey’in rütbesinin albaylıktan
generalliğe yükseltilmesi

D)

TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi
başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Moskova AntlaşmasıA)
Gümrü AntlaşmasıB)
Kars AntlaşmasıC)
Lozan AntlaşmasıD)

Sakarya Savaşı’nın hazırlıklarının yapıldığı
dönemde, (1922 Temmuz’unda) Başkumandan
Mustafa Kemal’in (Atatürk) bizzat katılmış olduğu
Maarif Kongresi gerçekleşmiştir.

Bu durum aşağıdaki alanların hangisine
verilen önemi açıkça göstermektedir?

8.

SağlıkA)
TicaretB)
EğitimC)
HukukD)

Londra Konferansı’nın TBMM Hükûmeti
açısından çok önemli siyasi kazanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Yeni Türk Devleti’nin İtilaf Devletlerince
resmen tanınması

A)

Sovyet Hükümetinin Misakımillî’yi tanımasıB)
Fransa’nın Anadolu topraklarını boşaltma
kararı alması

C)

Boğazlar ile ilgili bir komisyonun kurulmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in
ilanının sonuçlarından biri değildir?

10.

Kabine sistemine geçilerek hükümet
kurmada ortaya çıkan sorunların ortadan
kaldırılması

A)

Devletin adının belli olmasıB)
Devlet başkanlığı sorununun çözülmesiC)
Saltanatın kaldırılmasıD)
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B
Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında
yer almaz?

11.

Kazım KarabekirA)
Mehmet Naim TaluB)
Rauf OrbayC)
Adnan AdıvarD)

Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923
tarihinde İzmir’de toplanan Türkiye İktisat
Kongresi’nde alınan kararlardan biri
değildir?

12.

Hızla fabrikalaşmaya geçilmesiA)
Özel girişime karşı olunmasıB)
Sanayinin teşvik edilmesiC)
Millî sanayi kollarının kurulmasıD)

Türk milletini geri bırakmış olan kurumları
kaldırarak yerlerine, milletin çağın
gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni
kurumlar koymayı temel hedef edinen Atatürk
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

HalkçılıkA)
DevletçilikB)
CumhuriyetçilikC)
İnkılapçılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlke ve
İnkılaplarının dayandığı esaslar arasında yer
almaz?

14.

Türk milletine inanmak ve güvenmekA)
Millî tarih bilinciB)
Parça parça, tereddütlü adımlar atılmasıC)
Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyinin
üstüne çıkarılması

D)

Türkiye Milletler Cemiyeti’ne aşağıdaki
tarihlerden hangisinde üye olmuştur?

15.

18 Temmuz 1932A)
16 Mayıs 1934B)
20 Mayıs 1936C)
5 Aralık 1938D)

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

16.

RomanyaA)
TürkiyeB)
YunanistanC)
BulgaristanD)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün millî dış
politikasının özelliklerinden biri değildir?

17.

Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutulmasıA)
Dostluklar ve ittifaklar kurmaktan uzak
durulması

B)

Türkiye’nin millî çıkarlarının esas alınmasıC)
Yurtta ve dünyada barışa önem verilmesiD)

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

18.

BorA)
PetrolB)
AltınC)
KromD)

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya
Savaşı’nda Müttefik Devletler arasında yer
almaz?

19.

İngiltereA)
ABDB)
AlmanyaC)
FransaD)

Türkiye'nin ilk renkli Türk filmi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

KanA)
Susuz YazB)
SisC)
Halıcı KızD)
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TÜRKÇE 7 B
Aşağıdakilerin hangisinde “okumak” fiili
gereklilik kipinde çekimlenmiştir?

1.

okusaydınA)
okudumB)
okumuyorlarC)
okumalısınD)

Aşağıdakilerden hangisi “hekim”
sözcüğünün eş anlamlısıdır?

2.

öğrenciA)
hakimB)
öğretmenC)
doktorD)

Aşağıdaki fiillerin hangisi dilek kipinde
çekimlenmiştir?

3.

sevindiA)
okusamB)
çalıştımC)
gülüyorD)

Aşağıdakilerin hangisinde zarf
kullanılmamıştır?

4.

Kitabı arkadaşımdan ödünç aldım.A)
Hiç böyle bir ev görmemiştim.B)
Köydeki arkadaşlarımı çok özlüyorum.C)
Akşamları süt içmeden yatmam.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir
fiil yoktur?

5.

Okullar tatil oldu.A)
Bütün ödevlerini bitirdi.B)
Benim ayakkabı numaram kardeşiminkinden
küçük.

C)

Çocuklar çok yorulmuştu.D)

Konuşurken sözcüklerdeki kimi hecelerin
veya cümlelerdeki kimi sözcüklerin daha
belirgin söylenmesine ne ad verilir?

6.

TonlamaA)
VurguB)
NoktalamaC)
DuraklamaD)

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

7.

GüdümlüA)
Katılımlı B)
Eleştirel C)
SerbestD)

Aşağıdakilerden hangisi fiilden fiil türeten
bir ek almıştır?

8.

kopar-A)
başar-B)
garipse-C)
türe-D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin
anlamdaşı vardır?

9.

ilkA)
yazB)
boşC)
uzakD)

“Kaşağı” adlı öykü aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

10.

Tevfik FikretA)
Mehmet RaufB)
Ömer SeyfettinC)
Halit Ziya UşaklıgilD)
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B
Herhangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme
sonucunu tespit ederek bildiren yazılara ne
ad verilir?

11.

RaporA)
MektupB)
ÖyküC)
RomanD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı
vardır?

12.

Şerbeti masaya koyuver.A)
İstanbul’a iki hafta önce geldik.B)
Yaptığım ödevi kontrol ediyorum.C)
Bu problemi çözemiyorum.D)

Aşağıdaki fiillerden hangisi rivayet birleşik
zamanla çekimlenmiştir?

13.

yazacağımA)
soruyorlarB)
kaçtıC)
okuyacakmışD)

Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil
kullanılmıştır?

14.

okudumA)
güzeldiB)
çalışıyorC)
uzamışD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olumsuz
çekimlenmiştir?

15.

Yeleğini kalın ipten örmüştü.A)
İstersen yarın görüşelim.B)
Kimse yarın derse gelmez.C)
Onca kişi arasında beni seçti.D)

"Bodrumdaki Hazine" adlı öykü aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

16.

Adnan ÖzyalçınerA)
Sezai KarakoçB)
Mehmet KaplanC)
Onat KutlarD)

Konuşma havası içinde, daha senli benli 
yazılan yazılara ne ad verilir?

17.

ÖyküA)
Gezi yazısıB)
TutanakC)
SohbetD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde tezlik
anlamı vardır?

18.

Lütfen kapıyı kapatıverin.A)
Beş aydan beri iş arıyorum.B)
Şemsiyemi evde unuttum.C)
Sınıftan ağlayarak çıktı.D)

Aşağıdakilerin hangisinde kip kayması
vardır?

19.

İşim var, kapıyı sen aç.A)
Dün arkadaşlarla çok eğlendik.B)
Yarın akşam bize yemeğe geliyorlar.C)
Sınav sonuçları haftaya açıklanacak.D)

Bir eserin, bir sorunun, bir olayın
özelliklerini, en ince ayrıntılarını araştırarak
göz önüne seren yazı türüne ne ad verilir?

20.

RöportajA)
RomanB)
HikâyeC)
İncelemeD)
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İNGİLİZCE 7 B
------- don’t you drink milk?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

1.

WhatA)
Let’s B)
WhyC)
Shall weD)

Zeynep always ------- working on Sundays.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

2.

is goingA)
goesB)
will goingC)
goD)

Ayşe has brown and long hair. Gözde has short
and yellow hair. So Ayşe’s hairstyle is -------
Gözde.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

3.

different fromA)
differentB)
the same asC)
as same asD)

It is ------- at the moment. Let's go out!

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

4.

snowsA)
snowB)
snowedC)
snowingD)

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

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

5.

slowA)
slowlyB)
earlyC)
latelyD)

He ------- but now he smokes.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

6.

use to smokeA)
used to smokeB)
didn’t use to smokeC)
didn’t used to smokeD)

------- I finished dinner, I went to cinema.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

7.

AfterA)
BecauseB)
SoC)
WhichD)

------- I see your identity card?

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

8.

MayA)
WillB)
Can’tC)
WouldD)
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B
A: Where was Pelin yesterday?
B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

9.

She didn’t study her lessonA)
She was at libraryB)
She was ten years oldC)
She studied her lessonD)

My socks are 10 TL. Her socks are 5 TL. Her
socks ------- my socks.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

10.

are more expensive thanA)
are as expensive asB)
aren’t as expensive asC)
aren’t as cheap asD)

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

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

11.

didn’tA)
doesn’tB)
hasn’tC)
shouldD)

------- English!

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

12.

SpeakA)
CouldB)
Have toC)
CanD)

Mehmet always ------- swimming on Saturdays.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

13.

is goingA)
goesB)
goC)
will goingD)

Sorry, I can’t come to the theatre. I ------- do my
homework.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

14.

mayA)
have toB)
canC)
mustn’t D)

I think they ------- to the library next Saturday.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

15.

have goneA)
goB)
wentC)
will goD)

A: ------- will you paint the doors?
B: Next Sunday.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

16.

WhereA)
WhatB)
WhyC)
WhenD)
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B
If Uğur ------- harder, he ------- be better at school.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

17.

is / wouldA)
study / wouldB)
will study / wouldC)
studied / wouldD)

There is a picture ------- the wall.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

18.

inA)
atB)
onC)
byD)

A: Where was Ezgi yesterday?
B: -------.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tamamlar?

19.

She was six year oldA)
She didn’t study her lessonB)
She was at schoolC)
She studied her lessonD)

Uğur and Bora ------- the car last night.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tamamlar?

20.

repairedA)
are repairingB)
have repairedC)
repairD)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


