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SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR 
 

1. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakika, toplam süre 150 dakikadır. 
2. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi 

bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir. Sınavın 
başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği 
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

4. Sınav sırasında hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımının (A, 
B, C,…, Y, Z), program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. 
tuşlar bulunamaz. 

 
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da 
mutlaka dikkatlice okuyunuz. 
 

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, 
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 20 02
TÜRKÇE 6 20 04
FRANSIZCA 7 20 06

B 0500
5. OTURUM Cumartesi



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 B
Kıyametin kopacağı gün Sûr’u üflemekle
görevli olan melek aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

CebrailA)
İsrafilB)
MikailC)
AzrailD)

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin sahip
olduğu özelliklerden biri değildir?

2.

İnsanlar tarafından görülebilmeleriA)
Yerde, gökte ve her tarafta bulunmalarıB)
Yeme, içme ve uyuma gibi şeylere ihtiyaç
duymamaları

C)

Nurdan yaratılmış olmalarıD)

Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli olan
melekler aşağıdakilerden hangisidir?

3.

HafazaA)
YazıcıB)
Münker-NekirC)
Kiramen KâtibinD)

Hz. Peygamberimiz, hangi ayı “Allah’ın ayı”
olarak nitelendirip, Ramazandan sonraki en
faziletli orucun bu ayda tutulan oruç
olduğunu ifade etmiştir?

4.

MuharremA)
ŞabanB)
RecepC)
OruçD)

"Bir kimse hasta olur yahut yolculukta
bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka
günlerde oruç tutsun." (Bakara Suresi, 185.
ayet) ayetinde belirtilen oruç aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

Muharrem orucuA)
Kaza orucu B)
Adak orucuC)
Ramazan orucuD)

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan
durumlardan biridir?

6.

Abdest almakA)
UyumakB)
Banyo yapmakC)
Sigara içmekD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in
(s.a.v) ahlakî özelliklerinden biri değildir?

7.

Merhametli olmasıA)
Sorumlu ve adaletli davranmasıB)
Dürüst ve güvenilir olmasıC)
Özeleştiriden hoşlanmamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
(s.a.v) peygamberlik yönü ile ilgili değildir?

8.

Ayetlerin nasıl anlaşılacağını insanlara
öğretmesi

A)

Ailesi ve dostlarının sorunlarıyla ilgilenmesiB)
Kur'andaki öğütleri uygulamada  insanlara
öncülük etmesi

C)

Allah'tan başkasına kulluk etmeye karşı
çıkması

D)

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

9.

RahmetA)
SünnetB)
VahiyC)
TebliğD)

Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, redap gibi
çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana
açıp, dönerek yaptıkları ayine ne ad verilir?

10.

SemaA)
TörenB)
ToplantıC)
CemD)

Cemevinin ortasına ne ad verilir?11.

Kırklar meydanıA)
Dostlar meydanıB)
Dâr meydanıC)
Orta meydanD)

Aşağıdakilerden hangisi Alevilikteki on iki
hizmetten biri değildir?

12.

SüpürgeciA)
RehberB)
ArabacıC)
KapıcıD)

Cemin yapılacağını insanlara duyurmakla
görevli kişiye ne ad verilir?

13.

ÇerağcıA)
İznikçiB)
PeyikçiC)
BekçiD)
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B
"İnsanları küçümseyip yüz çevirme!
Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Allah,
kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez."
(Lokman Suresi, 18. ayet) ayeti aşağıdaki
davranışlardan hangisinin önemini vurgular?

14.

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

İnsanların hatalarını affetmek, özür
dileklerine olumlu karşılık vermek ve
kusurlarının telafisine imkân tanımak
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

AdaletA)
HoşgörüB)
BağışlamaC)
İnfakD)

Korunması ve saklanması amacıyla birine
bırakılan eşya ve benzeri şeye ne ad verilir?

16.

BorçA)
SadakaB)
YardımC)
EmanetD)

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla,
bir kişinin ihtiyaç sahiplerine yardım
etmesine ne ad verilir?

17.

Sadaka-i cariyeA)
İnfakB)
BorçC)
EmanetD)

Aşağıdakilerden hangisi örf ve
adetlerimizdeki dinî motiflerden biri
değildir?

18.

İftar daveti vermekA)
Hasta ziyaretiB)
Kandil gecelerini kutlamakC)
Türbelere adak adamakD)

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür
ögelerinden biridir?

19.

DilA)
YolB)
BarajC)
FabrikaD)

Bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları
maddi ve manevi değerler bütününe ne ad
verilir?

20.

MusikiA)
KültürB)
DinC)
GelenekD)
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TÜRKÇE 6 B
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim
değildir?

1.

defterA)
erozyonB)
geometriC)
özneD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim
kullanılmıştır?

2.

Bu konuda en son sen konuşmalısın.A)
Ayakkabılarının yerinde yeller esiyordu.B)
Buralar yıllar önce ormanlıkmış.C)
Yeni örtüyü masaya güzelce serdi.D)

“yoksul” sözcüğünün eş anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

yaşlıA)
zayıfB)
fakirC)
sessizD)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kalınlık-
incelik uyumuna uymaz?

4.

ufaklıkA)
körüklüB)
kaşıntıC)
akşamkiD)

“Mum dibine ışık vermez.” atasözü
aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamdadır?

5.

Gün doğmadan neler doğar.A)
Denize düşen yılana sarılır.B)
Terzi kendi söküğünü dikemez.C)
Haydan gelen huya gider.D)

“kısa” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki
cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

6.

Her gün bu konuyu tartışıyoruz.A)
Dayım, uzun boylu, yakışıklı bir adamdı.B)
Sarı sıcak günler yine başladı.C)
Soğuk su parmaklarımı dondurmuştu.D)

“sabır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde deyim içerisinde kullanılmıştır?

7.

Oğlunun kaprislerine sabretmeye
çalışıyordu.

A)

Çevresinde sabırlı biri olarak tanınıyordu.B)
Ona göre sabır en büyük erdemdi.C)
Çektiği sıkıntılardan artık sabrı taşmıştı.D)

Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir?8.

sevgiA)
telefonB)
çiçekC)
insanD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcükte “yönelme” eki kullanılmıştır?

9.

Pencereyi açık bırak!A)
Mutfakta bir gürültü var.B)
Evden ne zaman çıktın!C)
Fincanları bu tepsiye koyar mısın?D)

“Sesin konuşmayla ilgili üç özelliği vardır( )
Vurgu() duraklama ve tonlama( )” cümlesinde
boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla
gelmelidir?

10.

(:), (.), (.)A)
(:), (,), (.)B)
(;), (;), (!)C)
(;), (,), (,)D)
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B
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük sıfat değildir?

11.

Bugün azıcık koştum.A)
Bu evi çok beğendim.B)
Sıcak süt içmelisin.C)
Öbür ağacın kesilmesini istemiyorum.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri
kullanılmıştır?

12.

Bunlar, Ali’nin getirdiği kitaplardı.A)
Ortalıkta kimse yoktu.B)
Biz yarın sinemaya gideceğiz.C)
Böylesi daha önce görülmemişti.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük zarf olarak kullanılmamıştır?

13.

Halamı yarın almaya gideceğim.A)
Arabadan  yavaşça indi.B)
Benimle açık konuş.C)
Kısacık saçları vardı.D)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi özel
isimdir?

14.

Pamuk (bitki)A)
YıldızB)
TürkC)
AtD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı
vardır?

15.

Bugün bize gelecekler.A)
Bizimle açık konuştu.B)
Çok bilen çok yanılır.C)
Evleri kuzeye bakıyordu.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç
yoktur?

16.

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

Aşağıdaki fiillerden hangisi şimdiki zamana
göre çekimlenmiştir?

17.

uğramışA)
bakacağızB)
gidiyorumC)
gelirsinD)

Aşağıdaki fiillerden hangisi geniş zamana
göre çekimlenmiştir?

18.

bulursunA)
arayacağımB)
görüşeceğizC)
yazmışD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat vardır?19.

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

Aşağıdakilerden hangisi emir kipi ile
çekimlenmiştir?

20.

gelseA)
girB)
yatmalısınC)
gidelimD)
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FRANSIZCA 7 B
- Veux-tu du fromage?
- Oui, je(j') ------- veux.

Choisissez le mot qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

1.

yA)
enB)
lesC)
laD)

Vous voulez quelque chose?

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt
anlamlısını bulunuz.

2.

personneA)
rien B)
plusC)
encoreD)

Alain et Valérie sont partis ------- bus.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

3.

enA)
dansB)
àC)
auD)

Il n’a ------- mangé.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

4.

enA)
auB)
rienC)
quiD)

Ce sont ------- livres.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

5.

monA)
notreB)
mesC)
leurD)

-  -------?
-  Il pleuvra.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

6.

Où est-ce qu’il a fait ses étudesA)
Qu’est-ce qu’il fera s’il fait beau demainB)
Quelle heure est-ilC)
Quel temps fera-t-il demainD)

------- -tu libre cet après-midi?

Choisissez le mot qui convient. 

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

7.

EsA)
AsB)
Est C)
AD)

Si vous continuez tout droit, vous ------- la
Tour Eiffel.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

8.

trouvaitA)
trouveronsB)
avez trouvéC)
trouverezD)
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B
viens      /      de la      /      Turquie      /      je
    I                    II                    III                 IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

9.

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

Demain, il ------- ses amis pour son anniversaire.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

10.

invitaitA)
invitéB)
invitesC)
inviteraD)

elle       /       du       /       fait       /       tennis
   I                  II                 III                  IV

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

Yukarıdaki sözcükleri bir cümle oluşturacak
şekilde sıraya koyunuz.

11.

III, II, IV, IA)
II, IV, III, IB)
I, III, II, IVC)
I, II, III, IVD)

«Vous êtes venus à 8 heures.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Saat 8’de geldiniz.A)
Saat tam 8’de oradasınız.B)
Saat 8’de varmış olacaksınız.C)
Saat 8’de gideceksiniz.D)

- -------?
- Parce que je soignerai les gens.

Trouvez la question qui correspond à la
réponse donnée.

Yukarıdaki konuşmada verilen cevabı
gerektiren soruyu bulunuz.

13.

Qu’est-ce que vous voulez devenirA)
Pourquoi vous voulez devenir médecinB)
Vous irez où la semaine prochaineC)
Qu’est-ce que vous ferez si vous êtes richeD)

«Marc est plus jeune que Alain.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Alain, Marc’tan daha gençtir.A)
Marc, Alain kadar gençtir.B)
Marc, Alain’den daha gençtir.C)
Marc ve Alain çok gençtir.D)

Elle aime ------- sœur.

Trouvez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

15.

sonA)
meB)
nosC)
saD)

Il faut ------- une douche chaque matin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

16.

se coucherA)
prendreB)
dormirC)
fumerD)
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Elle ne prend pas ------- beurre.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

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

17.

de laA)
deB)
duC)
leD)

Tu travailles ------- Paris?

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

18.

àA)
chezB)
deC)
enD)

Elles veulent une ------- de vin.

Choisissez le mot qui convient.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen
sözcüğü bulunuz.

19.

kiloA)
potB)
litreC)
bouteilleD)

«Cesaretli ol!»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Fransızca karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Faites attention!A)
Ayez de courage!B)
Sois courageux!C)
Assieds-toi!D)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


