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BİYOLOJİ 4 A
Aşağıdakilerden hangisi çevre dostu olan
yeşil binaların ve sakinlerinin sahip olduğu
unsurlardan biri değildir?

1.

Yağmur suyu deposuA)
Güneş enerjisi panelleriB)
Yalıtımlı çatı ve pencerelerC)
Dizel yakıtlı otomobilD)

Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya
etkisini ölçen yöntemlerden biri değildir?

2.

Ekolojik ayak iziA)
Demografik ayak iziB)
Karbon ayak iziC)
Su ayak iziD)

Doğadaki ölü organizmaları, dökülmüş
yaprakları, dışkıları ve diğer organik
maddeleri hücre dışı sindirim yoluyla
sindirerek besin ve enerji ihtiyaçlarını
karşılayan canlı grubu aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

TüketicilerA)
Fotosentetik canlılarB)
Kemosentetik canlılarC)
AyrıştırıcılarD)

Aşağıdakilerden hangisi diğer verilen
kavramların tümünü kapsar?

4.

BiyosferA)
EkosistemB)
PopülasyonC)
KomüniteD)

Belirli bir alanda yaşayan aynı tür canlıların
oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

5.

KomüniteA)
EkosistemB)
PopülasyonC)
HabitatD)

Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev
bakımından benzer organlara sahip,
aralarında gen alışverişi olabilen ve kısır
olmayan döller meydana getiren bireylere ne
ad verilir?

6.

CinsA)
FamilyaB)
EkotonC)
TürD)

Aşağıdakilerden hangisi doğadaki madde
döngülerinden biri değildir?

7.

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

Aşağıdakilerden hangisi abiyotik
faktörlerden biri değildir?

8.

ToprakA)
SıcaklıkB)
TüketicilerC)
İklimD)

Türkiye'de önceki yıllarda yaşamasına
rağmen günümüzde soyu tükenen canlı türü
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Anadolu leoparıA)
KelaynaklarB)
Akdeniz fokuC)
Kardelen çiceğiD)

Üretilen sera gazı miktarı açısından insan
faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın birim
karbondioksit cinsinden ölçüsüne ne ad
verilir?

10.

Radyoaktif kirlilikA)
Ekolojik ayak iziB)
Karbon ayak iziC)
Su ayak iziD)
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A
Hayvan veya diğer canlı türlerinin cansız
çevreleri ile birlikte oluşturduğu yaşam
sistemlerinin birbirinden farklı oluşunu ifade
eden çeşitlilik türü aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Endemik çeşitlilikA)
Tür çeşitliliğiB)
Genetik çeşitlilikC)
Ekosistem çeşitliliğiD)

Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin
doğaya etkilerinden biri değildir?

12.

Sıcak dalgalarının artmasıA)
Fırtınaların azalmasıB)
Tatlı su kaynaklarının azalmasıC)
Buzulların erimesiD)

Besin piramidinde aşağıdan yukarıya
çıkıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

13.

Vücut büyüklüğü artar.A)
Birey sayısı azalır.B)
Enerji artar.C)
Aktarılan enerji azalır.D)

Aşağıdakilerden hangisi biyotik faktörlerden
biri değildir?

14.

MinerallerA)
TüketicilerB)
AyrıştırıcılarC)
ÜreticilerD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de var olan
endemik türlerden biri değildir?

15.

SafranA)
Arap atıB)
Van ters lalesiC)
Sivas kangalıD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların
sürdürülebilirliğini oluşturan bileşenlerden
biri değildir?

16.

SosyalA)
EkonomiB)
BiyolojiC)
EstetikD)

İnorganik maddelerden organik maddeleri
sentezleyerek kendi besinlerini yapan
canlılara ne ad verilir?

17.

HerbivorlarA)
ÜreticilerB)
KarnivorlarC)
AyrıştırıcılarD)

Komşu ekosistemlerin kesişme bölgesine ne
ad verilir?

18.

EkotonA)
Ekolojik nişB)
HabitatC)
KomüniteD)

Aşağıdakilerden hangisi anız yakımının
toprak ve doğaya verdiği zararlardan biri
değildir?

19.

Toprak verimliliği azalır.A)
Toprak yorgunluğu azalır.B)
Doğal denge bozulur.C)
Orman yangınlarının çıkmasına sebep olur.D)

Zararlı organizmaları öldürmek ve kontrol
altına almak için kullanılan kimyasal
maddelere ne ad verilir?

20.

KarbonlarA)
AsitlerB)
PestisitlerC)
Atık yağlarD)
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COĞRAFYA 1 A
Aşağıdakilerden hangisi sıcak iklimlerden
biri değildir?

1.

Muson iklimiA)
Karasal iklimB)
Çöl iklimiC)
Ekvatoral iklimD)

Haritacılık ile ilgilenen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

AntropolojiA)
SosyolojiB)
KartoğrafyaC)
SismolojiD)

Bütün dünyada gece ve gündüzün eşit
yaşandığı duruma ne ad verilir?

3.

EkinoksA)
GündönümüB)
Eksen eğikliğiC)
YörüngeD)

Başlangıç meridyeninin geçtiği kabul edilen
şehir aşağıdakilerden hangisidir?

4.

ParisA)
GreenwichB)
BerlinC)
RomaD)

Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde
gökyüzünün açık ve bulutsuz olduğu
gecelerde aşırı soğuma nedeniyle havadaki
nemin buz kristalleri haline dönmesi şeklinde
görülen yağış çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

DoluA)
KarB)
YağmurC)
KırağıD)

Nüfus ve nüfusun özellikleri, ekonomik
faaliyetler ve bu faaliyetlerin dağılışlarını
gösteren haritalar aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Siyasi haritalarA)
Fiziki haritalarB)
Genel haritalarC)
Beşeri ve ekonomik haritalarD)

Türkiye’de, nemlilik oranı diğer bölgelere
göre daha az olan bölge aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Akdeniz BölgesiA)
Güney Doğu Anadolu BölgesiB)
Karadeniz BölgesiC)
Ege BölgesiD)

Gezip gördüğü yerlerin tarihi, coğrafi, siyasi,
idari ve sosyolojik özelliklerini
“Geographika” adlı eserinde kaleme alan
Eski Çağın ünlü coğrafyacısı aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Piri ReisA)
PlatonB)
StrabonC)
TalesD)

Yüksek basınç alanlarından, alçak basınç
alanlarına doğru olan hava akımına ne ad
verilir?

9.

AkıntıA)
SıcaklıkB)
İklimC)
RüzgarD)

Atmosferde bulunan gazlar arasında en fazla
olanı aşağıdakilerden hangisidir?

10.

KarbondioksitA)
HidrojenB)
AzotC)
OksijenD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0103-A

4 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi beşeri ve ekonomik
coğrafyanın alt dallarından biri değildir?

11.

Tarım coğrafyasıA)
HidrografyaB)
Nüfus coğrafyasıC)
Ulaşım coğrafyasıD)

Dünya’nın güneşin etrafına yaptığı dolanıma
ne ad verilir?

12.

Haftalık hareketA)
Aylık hareketB)
Günlük hareketC)
Yıllık hareketD)

Üzerinde yaşadığımız, ayağımızı bastığımız kara
parçasına ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

su küreA)
hava küreB)
yer kabuğuC)
canlı küreD)

Dünya’da en zengin bitki florasına sahip olan
bölge aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Ekvatoral sahaA)
ÇöllerB)
Kuzey kutup sahasıC)
Güney kutup sahasıD)

Deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip
olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen
kapalı eğrilere ne ad verilir?

15.

İzohipsA)
BoyunB)
FalezC)
DeltaD)

Dünya’nın şeklinin sonuçları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Dünyanın yarısında gece yarısında gündüz
yaşanır.

A)

Güneş ışınlarının düşme açısı Ekvator’dan
uzaklaştıkça azalır.

B)

Paralel boyları eşittir.C)
Meridyen yaylarının aralarındaki mesafe
kutuplara doğru gittikçe azalır.

D)

Dünya üzerinde bir yerin başlangıç
meridyenine ve Ekvator’a göre olan uzaklığını
rakamlar ile ifade edilmesine ne ad verilir?

17.

Matematiksel konumA)
Özel konumB)
YükseltiC)
BoylamD)

Haritalarda, hazırlanırken amaca uygun
olarak seçilen ve bilgilendirme yapma
amacıyla kullanılan işaretlerin gösterildiği
kısma ne ad verilir?

18.

Yön okuA)
LejantB)
ÖlçekC)
KoordinatD)

Doğada var olan ve insan tarafından
değiştirilmemiş, bozulmamış ve yapay
olmayan canlı ve cansız varlıkların bir arada
bulunduğu bütüne ne ad verilir?

19.

Doğal ortamA)
Tarımsal araziB)
YeryüzüC)
KıtaD)

Güney yarım kürede yaz hangi tarihte başlar?20.

21 MartA)
21 HaziranB)
23 EylülC)
21 AralıkD)
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COĞRAFYA 3 A
Türkiye'nin Bitlis, Alanya ve Muğla çevresi
gibi yerleri hangi jeolojik zamanda
oluşmuştur?

1.

Mesozoik zamanA)
Paleozoik zamanB)
Tersiyer zamanC)
Kuaterner zamanD)

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük
kayaçlardan biri değildir?

2.

GranitA)
AndezitB)
BazaltC)
ObsidiyenD)

Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçlardan
biri değildir?

3.

Kum taşıA)
KalkerB)
Kil taşıC)
MarnD)

Aşağıdakilerden hangisi bir deprem
sırasında oluşan başlıca dalgalardan biri
değildir?

4.

R dalgasıA)
Z dalgasıB)
S dalgasıC)
P dalgasıD)

Yeryüzünün en dışında ısısını tamamen
kaybetmiş, yoğunluğun en az olduğu, en ince
katmana ne ad verilir?

5.

Fay hattıA)
İç kuvvetB)
Yer kabuğuC)
KayaçD)

Bir kaynaktan doğan eğimi takip ederek
belirli bir yatak içerisinde akan devamlı veya
geçici su kütlelerine ne ad verilir?

6.

DüdenA)
TomboloB)
LagünC)
AkarsuD)

Kalker veya jips gibi kolay eriyebilen
kayaçların yaygın olarak bulunduğu alanlarda
yer altında oluşan erime boşluklarının
içerisinde biriken suların kendilerine açmış
oldukları bir yolu takip ederek dışarı
çıkmaları sonucu oluşan kaynaklara ne ad
verilir?

7.

Fay kaynağıA)
Karstik kaynakB)
Gayzer kaynağıC)
Artezyen kaynağıD)

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların
meydana getirdiği başlıca aşındırma
şekillerinden biri değildir?

8.

PlatoA)
Dev kazanıB)
BarkanC)
VadiD)

Eğimin azaldığı, akış hızının düştüğü,
aşındırmanın azaldığı alanlarda akarsuların
yapmış oldukları kıvrımlara ne ad verilir?

9.

Mantar kayaA)
MenderesB)
TafoniC)
LösD)

Yeryüzünün büyük çukur alanlarında biriken
ve kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su
kütlelerine ne ad verilir?

10.

OkyanusA)
Kenar denizB)
İç denizC)
Doğal göllerD)

Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr aşındırma
şekillerinden biridir?

11.

KumullarA)
LösB)
BarkanC)
Şahit kayaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi doğal göllerden biri
değildir?

12.

Volkanik göllerA)
Karstik göllerB)
BarajC)
Tektonik göllerD)

Aşağıdakilerden hangisi buzul aşındırma
şekillerinden biridir?

13.

Hörgüç kayaA)
Aşınım düzlüğüB)
Sander düzlüğüC)
Moren depolarıD)

Türkiye'de denizden uzak karaların iç
kısımlarında ilkbahar yağışları ile yeşeren,
yaz kuraklığı ile kuruyan cılız ot
topluluklarına ne ad verilir?

14.

MakiA)
GariğB)
BozkırC)
TundraD)

Akarsuların biriktirdiği toprakların daha
sonra volkanik faaliyetler sonucu ortaya
çıkan kum boyutundaki malzemeler ile
karışması ile oluşan topraklara ne ad verilir?

15.

Podzol topraklarA)
Litosol topraklarB)
Çernezyom topraklarC)
Regosol topraklarD)

10-20 enlemleri arasında yazın yeşeren, kışın
kuruyan, uzun boylu otlar ve seyrek
ağaçlardan meydana gelen bitki örtüsü
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

SavanA)
TundraB)
Tropikal yağmur ormanlarıC)
Muson ormanlarıD)

Aşağıdakilerden hangisi intrazonal
topraklardan biridir?

17.

Alüvyal topraklarA)
Kolüvyal topraklarB)
Regosol topraklarC)
Hidromorfik topraklarD)

Aşağıdakilerden hangisi zonal (yerli)
topraklardan biri değildir?

18.

Terra rossa topraklarıA)
Kahverengi orman toraklarıB)
Laterit topraklarC)
Halomorfik topraklarD)

Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde
görülen ve kızılçam ormanlarının tahrip
edilmesi ile ortaya çıkan ortalama 1 veya 3
metre boyundaki ağaççıklardan oluşan bitki
örtüsüne ne ad verilir?

19.

PsödomakiA)
BozkırB)
MakiC)
GariğD)

Türkiye'de alansal ve yoğunluk olarak orman
varlığının en fazla olduğu bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Karadeniz ormanlarıA)
Batı Anadolu ormanlarıB)
Orta Anadolu ormanlarıC)
Akdeniz ormanlarıD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 A
“… Siz de (ey müminler) dünya ve ahirette
faydalı işler yapın; şüphesiz ben yaptıklarınızı
görmekteyim.” ayeti ile Allah Teala
aşağıdakilerden hangisini emretmiştir?

1.

Salih amelA)
CihatB)
Sırat-ı müstakimC)
İfratD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu hangi çocuğu
ile devam etmiştir?

2.

Rukiye (r.a.) A)
Hz. Fatıma (r.a.)B)
Ümmü Gülsüm (r.a.)C)
Zeynep (r.a.)D)

Allah Teala’nın, insanları diriltip dünyada
yaptıkları işlerden hesaba çekmek üzere
toplamasına ne ad verilir?

3.

Ba’sA)
MahşerB)
HaşirC)
Kıyamet D)

Cenaze namazında ilk okunan dua
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

FatihaA)
KevserB)
TahiyyatC)
SübhanekeD)

Dinen sorumlu sayılan kimselerden
bazılarının yapmalarıyla diğerlerinden
sorumluluğun kalktığı fiiller ve emirlere ne ad
verilir?

5.

Farz-ı aynA)
VacipB)
MüstehabC)
Farz-ı kifayeD)

Allah (c.c.) için kullanıldığında Allah’ın (c.c.)
kusursuz yaratıcılığını ve kullarına karşı
cömertliğini; insan için kullanıldığında ise
kulun Allah’a (c.c.) karşı hissettiği derin
saygıyı, bağlılık ve itaat ile bunların
sonucunda oluşacak iyi davranışları ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

6.

İtaat A)
İhsanB)
TeşriC)
İhlasD)

Öldükten sonra, insanların dünyada yaptıkları
amellerin tartıldığı ilahi teraziye ne ad
verilir?

7.

NârA)
LezâB)
SıratC)
MizanD)

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) “Muhammedü’l
Emin” denmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Güvenilir olmasıA)
Peygamber olması B)
Temiz olmasıC)
Ağırbaşlı olmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en çok
bilinen hadis kaynağı olan “Kütüb-i Sitte” nin
derleyicilerinden biri değildir?

9.

NesâiA)
BuhâriB)
DârimȋC)
TirmizȋD)

İnsanların küçük hatalarını düzeltmelerine
fırsat veren ve onları anlayışla karşılayan
birinin aşağıdaki özelliklerden hangisine
sahip olduğu söylenebilir?

10.

Ağır başlıA)
MüsamahakârB)
AdaletliC)
CesurD)
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A
Aşağıdaki derleyen ve hadis kitabı
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

11.

İbn Mâce-Câmiu’s SahihA)
İmam Malik-MuvattaB)
Ahmed b. Hanbel-Sünen C)
Müslim-MüsnedD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendisine
gönderilmiş olan Kur’an-ı Kerim’i yaşamak,
insanlara bildirmek ve açıklamak olarak ifade
edilen görevi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

TebyinA)
TebliğB)
TeşriC)
TemsilD)

“Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak
gönderdik.” ayeti ile Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) hangi özelliği vurgulanmıştır?

13.

Merhametli olmasıA)
Adil olmasıB)
Sabırlı olmasıC)
Kararlı olmasıD)

Ahiretin varlığı konusunda sahip olunan
bilgiler aşağıdakilerden hangisine dayanır?

14.

Bilimsel araştırmalar ve çalışmalarA)
Toplum tarafından anlatılanlarB)
Kur’an-ı Kerim ve SünnetC)
Müminlerin ifadeleriD)

“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir
beşerim…” ayetinde Hz. Peygamber’in hangi
yönüne işaret edilmiştir?

15.

İnsaniA)
PeygamberlikB)
GüvenilirlikC)
DürüstlükD)

Yüce Allah’a iman edip, dinin emir ve
yasaklarına uyarak Allah’a karşı gelmekten
sakınmak; dünya ve ahirette insana zarar
verecek inanç, söz ve davranışlarından uzak
durmaya ne ad verilir?

16.

İhlas A)
TakvaB)
HidayetC)
SadakatD)

I. Akıl
II. Din
III. Nesil

Yukarıdakilerden hangileri toplum düzeninin
sarsılmaması için korunması gereken temel
esaslardandır?

17.

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

Aşağıdaki namazlardan hangisinde rüku ve
secde yoktur?

18.

BayramA)
CumaB)
CenazeC)
TesbihD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de
cennet için kullanılan isimlerden biri
değildir?

19.

HuldA)
DârulmukameB)
HutameC)
FirdevsD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz, fiil ve
takrirlerini içeren örnek davranışlarına ne ad
verilir?

20.

MübahA)
SevapB)
VacipC)
SünnetD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 A
Daru'l - hikme’deki mütercimlerin başında
kim vardı?

1.

Hoca Ahmet YesevîA)
Ali KuşçuB)
FarabiC)
Huneyn b. İshakD)

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb - i Sitte
yazarlarından biri değildir?

2.

BuhârîA)
Hoca Ahmet YesevîB)
MüslimC)
TirmizîD)

I. Kurtuba
II. Horasan
III. Buhara
IV. Konya

Yukarıdakilerden hangileri medreselerin
bulunduğu başlıca yerlerdendir?

3.

Yalnız IA)
I ve IIB)
I, II ve IVC)
I, II, III ve IVD)

Yüce Allah tarafından insanlara
peygamberler aracılığıyla bildirilen kurallar
bütününe ne ad verilir?

4.

AmelA)
DinB)
EnsarC)
BağlamD)

İslam Dünyasında dil çalışmaları ilk olarak
Hz. Ali’nin talebiyle kim tarafından
yapılmıştır?

5.

El - AvfiA)
Seydi Ali ReisB)
Ebu’l - Esved ed - DüelîC)
Evliya ÇelebiD)

En genel anlamda, insanların bir nesilden
diğerine aktardıkları siyasal, sosyal,
ekonomik faaliyet, kurumlar, değerler ve
kavramların hepsine ne ad verilir?

6.

SalihA)
TakvaB)
TasvirC)
MedeniyetD)

Harun Reşid, 794’te kağıt fabrikasını nerede
kurdurmuştur?

7.

MısırA)
ErzurumB)
BağdatC)
MedineD)

I. Göktanrı    inançları  ile   İslam’ın  Allah inancı
      arasında yakın benzerliklerin bulunması
II. İslam Dininin  Türklerin  karakteri, düşünce ve
      ideallerine uygun olması
III. Türklerin ahiret inancına sahip olması

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam
Dinini kabul etmelerinde etkili olan
faktörlerdendir?

8.

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

I. Mücahit - gazi 
II. Gazi - derviş
III. Alperen
IV. Mübarek zat

Yukarıdakilerden hangileri Sarı Saltuk’a
verilen sıfatlardandır?

9.

Yalnız IA)
II ve IVB)
I, III ve IVC)
I, II, III ve IVD)
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A
Ahmet Yesevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

10.

Konya’da doğmuştur.A)
1166 yılında vefat etmiştir.B)
Kendi adıyla anılan Yeseviyye tarikatının
kurucusudur.

C)

En önemli eseri Divan - ı Hikmet’tir.D)

Emevilerin Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim
Maveraünnehir’i fethederek Buhara’ya ilk
camiyi ne zaman yaptırmıştır?

11.

706A)
708B)
710C)
712D)

Ebu Hanife’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Aslen Türk, Fars veya Afganlı olduğuna
ilişkin rivayetler bulunmaktadır.

A)

702 yılında Medine’de doğmuştur.B)
Asıl hocası, Hammâd b. Ebu Süleyman’dır.C)
Asıl adı Numan b. Sabit’tir.D)

Nisâ Suresi 69. ayete göre, aşağıdakilerden
hangisi Allah Teâlâ’nın insanlar içinde fazilet
bakımından en üstün olarak belirttiklerinden
biri değildir?

13.

KeşişlerA)
SıddıklarB)
SalihlerC)
ŞehitlerD)

Aşağıdakilerden hangisi Maturidi’nin
eserlerinden biridir?

14.

Divan - ı KebirA)
Kitabu'l - UmmB)
Kitabü’t  - TevhîdC)
MesneviD)

Hucurât Suresi kaç ayetten oluşur?15.

10A)
14B)
18C)
22D)

Kadiriliği ilk defa Anadolu’ya kim
getirmiştir?

16.

Eşrefoğlu RumiA)
Hoca Ahmet YesevîB)
Yunus EmreC)
FarabiD)

“Eline, beline, diline sahip ol.” sözü kime
aittir?

17.

Yunus EmreA)
Hacı Bektaş - ı VeliB)
Mehmet PaşaC)
IV. MuratD)

Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf
Dönemi’nde yetişen temsilcilerden biridir?

18.

Cüneyd BağdâdîA)
Ahmet YesevîB)
Ahmet RıfaîC)
Muhyiddin ArabîD)

Cemde tevhit, düvazde, imam, mersiye
söyleyen kişiye ne ad verilir?

19.

RehberA)
GözcüB)
ZakirC)
ÇerağcıD)

Allah’a; O’nu görüyormuş gibi ibadet etmeye
ne ad verilir?

20.

MersiyeA)
İhsanB)
İçtihatC)
MuhacirD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 A
Hz Muhammed’in sözleri, davranışları, ve
sahabelerinin yapmış olduğu olumlu
davranışları onaylamasına ne ad verilir?

1.

FarzA)
MübahB)
VacipC)
SünnetD)

İslam Dininin sağlık ve tıpla ilgili
meselelerdeki görüşleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Otopsi yapmak hiçbir koşulda caiz değildir.A)
Tıbbi bir zaruret olan kan naklinin dinen
sakıncası bulunmamaktadır.

B)

Bitkisel hayattaki kimsenin tedavisini
durdurmak ötenazi kapsamında yer alır.

C)

Tedavi maksatlı organ nakli bazı şartlarla
caizdir.

D)

Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça
ortaya konmamış dini bir meselenin
hükmüne ulaşmak için müçtehidin elinden
gelen çabayı sarf etmesine ne ad verilir?

3.

FarzA)
MekruhB)
İctihatC)
HaramD)

En’am Suresi kaç ayettir?4.

163A)
165B)
167C)
169D)

İşveren, işçinin hangi özelliğine önem
vermelidir?

5.

RengineA)
KabiliyetineB)
DinineC)
IrkınaD)

Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat
kesin ve açık delillerle  de yasaklanmayan
davranışlara ne ad verilir?

6.

VacipA)
FarzB)
SünnetC)
MekruhD)

I. Dinin korunması
II. Hayatın korunması
III. Aklın korunması
IV. Neslin korunması
V. Malın korunması

Yukarıdakilerden hangileri zarûrât - ı diniyye
kavramı içerisinde yer alır?

7.

Yalnız IA)
I ve IIIB)
II, III ve IVC)
I, II, III, IV ve VD)

Allah’ın asla affedemeyeceği en büyük günah
nedir?

8.

KumarA)
ZinaB)
ŞirkC)
YalancılıkD)

Mülk sahibine ne ad verilir?9.

MalikA)
GirişimciB)
YöneticiC)
İdareciD)

Hükümdar ve askerler, kast sistemindeki
hangi sınıfı oluşturur?

10.

KşatriyalarıA)
VaisyalarıB)
SudralarıC)
KeşişleriD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Budizm’in dini
sembollerinden biri değildir?

11.

Dharma ÇakraA)
Lotus ÇiçeğiB)
MandalaC)
T'ienD)

Budist dini yapıları için yaygın şekilde
kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

12.

YingA)
NirvanaB)
ViharaC)
DharmaD)

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’in
kutsal kitaplarından olan "Beş Klasik" içinde
yer almaz?

13.

Ayinler KitabıA)
Değişiklikler KitabıB)
Tarih KitabıC)
Mensiyüs’ün KitabıD)

Evlerin özel olarak ayrılan bölümlerinde,
tanrılarını sembolize eden heykellerin önünde
yapılan Hinduizm ayinine ne ad verilir?

14.

KungA)
PujaB)
MiaoC)
KuanD)

Aşağıdakilerden hangisi yang’ın
özelliklerinden biridir?

15.

ErkeklikA)
ZararlıB)
NemliC)
KaranlıkD)

Hinduizmle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

16.

Herhangi bireysel bir kurucuya
dayandırılmamıştır.

A)

Hinduizme mensup olanlara Sanatanî
denilir.

B)

Hinduizmi resmi din kabul eden tek ülke
Pakistan’dır.

C)

Hindular dinlerini Dharma olarak
adlandırırlar.

D)

Brahmanlar, kast sisteminde aşağıdakilerden
hangisini kapsar?

17.

EsnaflarıA)
TüccarlarıB)
Din adamlarınıC)
İşçileriD)

Konfüçyanizmle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

18.

Kutsal metinlerine Lumbuni denir.A)
Konfüçyüs’ün öğretilerine dayanır.B)
Günümüzde 350 milyon civarında mensubu
bulunur.

C)

Çin’in yerli ve millî dinlerinden biridir.D)

Taoizm kim tarafından kurulmuştur?19.

ŞivaA)
Lao TzuB)
KonfüçyüsC)
BudaD)

Taoizm’de savaş tanrısına ne ad verilir?20.

ShinA)
Kvan - TiB)
YangC)
Tao Te KingD)
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FELSEFE 3 A
Varlığın değişimini kabul eden ve reddeden
düşüncelerden yola çıkarak “idealar kuramı”
olarak adlandırılan varoluş anlayışını
oluşturan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

1.

PlatonA)
SokratesB)
DemokritosC)
AristotelesD)

Evrenin ilk nedenin, varlıkların tümünün ilk
maddesinin su olduğunu savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

DemokritosA)
ThalesB)
AristotelesC)
HerakleitosD)

"Arche"nin ateş olduğunu ifade eden ve
kendinden sonraki filozofları değişim, oluş
ve diyalektik düşünceleri ile etkileyen filozof
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

HerakleitosA)
PlatonB)
ParmenidesC)
AristotelesD)

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in
doğadaki herhangi bir şeyin varlığını ve
işlevini açıkladığı dört nedenden biri
değildir?

4.

Maddi nedenA)
Ereksel nedenB)
Formel nedenC)
Duyusal nedenD)

Sümerler, çamurdan yaptıkları tabletler üzerine
------- ve ------- yazmışlardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru
şekilde tamamlar?

5.

Thales Teoremi - Mağara BenzetmesiniA)
Gılgamış Destanı - Hamurabi KanunlarınıB)
Pi Sayısı - Nom KanunlarınıC)
Kadeş Antlaşması - Peloponez SavaşınıD)

Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in
görüşlerinin ana temalarından biri değildir?

6.

İnsan, özü itibariyle iyidir.A)
Bilgi, ahlaklı ve erdemli olmayı gerektirir.B)
Kötülük, insanın bilgisizliğinden kaynaklanır.C)
Kişinin bilgisizliğin ahlaki sonuçları yoktur.D)

Demokritos’a göre, maddenin en küçük yapı
taşına kadar bölünüp artık bölünmeyecek
hale geldiğinde elde kalan son parçaya ne ad
verilir?

7.

HavaA)
AteşB)
AtomC)
DoğaD)

Sofistler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

8.

Özellikle konuşma sanatında ve siyasette
eğitim vermişlerdir. 

A)

Para karşılığı ders veren bir konuda
uzmanlaşmış bilgili kişilerdir.

B)

Bilgi ve ahlak görüşlerinde göreceliğe yer
olmadığını ve herkesin uymaya zorunlu
olduğu ahlaki bir yasayı savunmuşlardır.

C)

Bilgide kesinliğin olmadığını ve kesin bilgi
arayışının da doğru olmadığını
savunmuşlardır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan
felsefesinin genel özelliklerinden biri
değildir?

9.

Oluşturulan fikirlerde çoğunlukla dinsel
otoriteye karşı gelinmesi

A)

Antik Yunan felsefesinden etkilenmesiB)
İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesinin
egemen olması

C)

Akıl ve inanç tartışmalarının ön plana
çıkması 

D)

Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin
problemlerinden biri değildir?

10.

Yabancılaşma gerçeği problemiA)
İrade özgürlüğü problemiB)
Bilgi problemiC)
Yaratıcının varlığını kanıtlama problemiD)
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A
I. Kurucusu Kıbrıslı Zenon’dur.
II. Doğanın kendi yasaları içinde işleyişi vardır

ve insan da bu işleyişe tabidir.
III. İnsanlar arasında alt - üst, zengin - fakir gibi

eşitliği bozan ayrımlar vardır.

Stoa felsefesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

11.

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

Yaradan’ın varlığına yönelik "inayet" ve
"ihtira" olmak üzere iki delil bulunduğunu
savunan İslam felsefecisi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

FârâbîA)
İbn RüşdB)
El KindîC)
İbn SînâD)

İslam esaslarına bağlı, Aristoteles ve kısmen
de Platon felsefesini içeren mantık ve
matematik temelli felsefi yaklaşıma ne ad
verilir?

13.

İşracilikA)
DehriyyeB)
İhvanı SafaC)
MeşşailikD)

MS 2. ve MS 8. yüzyıllar arasında kalan ilk
dönem Hristiyan felsefesine ne ad verilir?

14.

Helenistik dönemA)
Stoa dönemiB)
Skolastik dönemC)
Patristik dönemD)

Aşağıdakilerden hangisi istenen ütopya
eserlerinden biri değildir?

15.

DevletA)
Cesur Yeni DünyaB)
El Medinetü’l FazılaC)
ÜtopyaD)

Çalışmaları ile geleneksel felsefenin olgulara
yönelik açıklamasını derinden sarsan ve
“Kütle Çekim Yasası”nı keşfeden bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Francis BaconA)
Isaac NewtonB)
Galileo GalileiC)
Nicalous KopernikD)

Kartezyen felsefe ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Dinin bilimden üstün olduğunu ispatlamayı
denemiştir.

A)

Descartes felsefesi olarak da bilinir.B)
Bilgide şüphe duyulmayacak bir temel arar.C)
Varlık alanında yaratan ve yaratılan töz
olmak üzere iki ana töz olduğunu savunur.

D)

12. yüzyıl çeviri faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

18.

Çevirilerle kazanılan birikim bir dönüşüme
uğramış ve 15. yüzyılda İtalya’da
başlayacak Rönesans için zemin
hazırlamıştır.

A)

Batı, ilk olarak İslam ilimleri, Antik Yunan,
Hint ve Mısır eserlerini Arapçadan kendi
dillerine çevrilmiştir.

B)

İslam felsefesinde tartışılan problemlerin
çeviriler yolu ile inanç, varlık gibi felsefi
konularda Batılı filozofları etkilemediği
görülmüştür.

C)

Çeviride ulaşılan kitap, buluş, harita ve
aletler Avrupalı bilim insanları tarafından
kullanılıp geliştirilmiştir ve tekniğin
ilerlemesine katkı sağlamıştır.

D)

 Özellikle mekaniğin alt dalı olan dinamiğe
ilişkin çalışmaları ile bilinir.

 “Eylemsizlik İlkesi” ve “Serbest Düşme
Yasası” en önemli çalışmalarındandır.

 “Güneş Lekesi Üzerine Mektuplar” ve “Küçük
Terazi” yazdığı kitaplar arasındadır.

Yukarıdaki özellikleri verilen biliminsanı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Thomas MoreA)
FarabiB)
Galileo GalileiC)
Isaac NewtonD)

I. Tümdengelim yöntemine karşı tümevarım
yöntemini öne sürer.

II. Denemeler, Yeni Atlantis ve Yeni Organon
adlı eserlerin yazarıdır.

III. Doğru düşünceye engel olan dört tip idol
olduğunu savunur.

Francis Bacon ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

20.

Yalnız IA)
Yalnız IIIB)
I ve IIC)
I, II ve IIID)
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KİMYA 1 A
Aşağıdakilerden hangisinde türlerin ad/
yaygın ad ve formülleri yanlış
eşleştirilmiştir?

Ad / Yaygın Ad Formül

1.

Kalay    SnA)
Su    H2OB)
Kezzap    H2SO4C)
Amonyak    NH3D)

Evrendeki maddelerin bölünmeye
çalışıldığında bölünemeyecek son parçasının
atom olduğunu ilk olarak söyleyen, kimyanın
öncülerinden olan bilim adamı kimdir?

2.

DemocritusA)
EmpedoklesB)
AristoC)
Ebu Musa Cabir Bin HayyamD)

Aşağıdaki maddelerden hangisi saf madde
değildir?

3.

ElmasA)
Oksijen (O2)B)
Karbondioksit (CO2)C)
HavaD)

Asit, baz gibi aşındırıcı, yakıcı maddeler
deriye damladığında veya sıçradığında o
bölge derhal bol miktarda aşağıdaki
maddelerden hangisiyle yıkanmalıdır?

4.

BazA)
TuzB)
SuC)
AsitD)

Aşağıdakilerden hangisi bileşimlerinde bir
veya daha fazla bitki besin maddesini bir
arada bulunduran ve suda kolayca çözünen
gübre türlerinden biri değildir?

5.

Azotlu gübreA)
Fosforlu gübreB)
Organik gübreC)
Potasyumlu gübreD)

Elektrolitik pillerde, kâğıt endüstrisinde ve
çelik üretiminde kullanılan, canlıların kemik
ve dişlerinde bulunan, eksikliğinde raşitizm
ve kemik erimesi gibi sorunları ortaya
çıkaran elementin sembolü aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

CaA)
FeB)
NaC)
MgD)

Saf sıvı ve çözeltilerin hacimlerini ölçmek
için kullanılan, üzeri mL ile ölçülendirilmiş
silindir şeklindeki cam malzemeye ne ad
verilir?

7.

HuniA)
Ayırma hunisiB)
PipetC)
MezürD)

Canlıların yapısını oluşturan bileşik ve
elementler ile bunların kimyasal tepkimeleri
ve süreçleri ile ilgilenen kimya ana bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

BiyokimyaA)
Analitik kimyaB)
FizikokimyaC)
Endüstriyel kimyaD)
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A
I. Zehirli bir gazdır.
II. Önemli kaynaklarından biri amonyak içeren

gübrelerdir.
III. Yağmur damlalarıyla birleştiğinde asit

yağmurlarına neden olur.
IV. Yangın söndürücülerde soğutma amacıyla

kullanılır.

Azot dioksit bileşiği ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

9.

Yalnız IIIA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)

Aşağıdakilerden hangisi daha çok maddeleri
farklı maddelere dönüştürmeyi, onlara
istenilen özellikleri kazandırmayı
amaçlamıştır ve modern kimyanın temelini
oluşturmuştur?

10.

Anorganik kimyaA)
SimyaB)
Analitik kimyaC)
KartografyaD)

Her elementin atom numarasının aynı
zamanda nötr atomdaki elektronların sayısı
olduğunu keşfeden bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Henry MoseleyA)
Dmitri MendeleyevB)
Jhon DaltonC)
Ernest RutherfordD)

I. Periyodik sistemdeki sütunlar grup olarak
adlandırılır.

II. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine
bakılarak özellikleri tahmin edilebilir.

III. Atom numarası bir satır boyunca soldan sağa
doğru gidildikçe azalır.

Periyodik sistem ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

12.

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

Gaz halindeki element atomunun yapısına bir
elektron katıldığında atomda meydana gelen
enerji değişimine ne ad verilir?

13.

Potansiyel enerjiA)
Elektron ilgisiB)
ElektronegatiflikC)
İyonlaşma enerjisiD)

I. Atom, artı yüklü madde içine gömülü
elektronlardan oluşmaktadır.

II. Atom küre şeklindedir.
III. Elektronlar hareket etmezler.
IV. Atomun kütlesini artı yüklü madde

oluşturur.
V. Aynı elementin atomları özdeştir.

Thomson Atom Modeli'ne göre yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

14.

I ve IIIA)
II ve VB)
I, II ve IIIC)
I, II, III ve IVD)

Periyodik cetvelde 2A grubunda olduğu
bilinen Berilyum atomuyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

Oda sıcaklığında sıvıdır.A)
Erime noktası düşüktür.B)
Isı ve elektriği iyi iletir.C)
Tel ve levha haline getirilemez.D)

Atom numarası 12 olan atomun üçüncü enerji
seviyesinde kaç elektron bulunur?

16.

1A)
2B)
3C)
4D)
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A
Atom çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü
taneciklere ne ad verilir?

17.

ProtonA)
NötronB)
ElektronC)
PozitronD)

10Ne ve 18Ar atomları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

18.

Ar atomu elektriği iletir.A)
Ar atomunun yarıçapı Ne atomunun
yarıçapından büyüktür.

B)

Ne atomu metaldir.C)
Her iki atomun elektronegatifliği aynıdır.D)

Aşağıdakilerden hangisinde birbirinin
izoelektroniği olan türler verilmiştir?

19.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki türlerin proton ve nötron sayısı
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Tür Proton Nötron

20.

A)

B)

C)

D)
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KİMYA 2 A
Aşağıdaki değişimlerden hangisi kimyasal
değişim değildir?

1.

Yemeğin pişmesiA)
Tuzun çözünmesiB)
Şekerin karamelizasyonuC)
Demirin paslanmasıD)

Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi
anyondur?

2.

A)

B)

He C)
P4 D)

Aşağıdaki bileşik adlandırmalarından hangisi
doğrudur?

Bileşik Adı

3.

Hg2Cl2             Cıva(II) klorürA)
CuCl2             Bakır(I) klorürB)
FeO             Demir(II) oksitC)
PbCl4             Kurşun(II) klorürD)

I. F2
II. Cl-
III. C6H12O6
IV. HF

Yukarıdaki kimyasal türlerden hangileri
moleküldür?

4.

Yalnız IA)
I ve IIB)
II ve IVC)
I, III ve IVD)

Saf suyun donma noktası 0C, kaynama
noktası 100C ise D – E noktaları arasındaki
durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

5.

Madde; sıvı haldedir.A)
Maddenin katı ile sıvı fazı dengededir.B)
Maddenin tamamı gaz halindedir.C)
Madde; sıvı-gaz karışımıdır.D)

Yukarıdaki çizelgede plazmaya ısı verilip katı
hale geçmesine ne ad verilir?

6.

ErimeA)
SüblimleşmeB)
KırağılaşmaC)
YoğuşmaD)

Diazot tetraklorür olarak adlandırılan
bileşiğin formülü aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

NH3A)
N2Cl4B)
N2O4C)
N2F5D)

Bir sıvının buhar basıncının atmosfer
basıncına eşit olduğu sıcaklığa ne ad verilir?

8.

Kaynama noktasıA)
Süblimleşme sıcaklığıB)
Erime noktasıC)
Kırağılaşma sıcaklığıD)
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A
I. C2H5OH
II. N2
III. F2
IV. CH4

Yukarıdaki bileşiklerin hangileri polar
kovalent bağ içerir?

9.

Yalnız IA)
I ve IVB)
I, II ve IIIC)
I, II ve IVD)

Kapalı kaplarda belirli sıcaklıklarda
buharlaşma hızıyla yoğuşma hızının eşit
olduğu durumda, sıvının üzerindeki gaz
taneciklerinin sıvıya çarpmasıyla uyguladığı
basınca ne ad verilir?

10.

Atmosfer basıncıA)
Buhar basıncıB)
İç basınçC)
Gaz basıncıD)

 Elektron, pozitif yüklü iyon ve nötr yapıya
sahip olan atom veya moleküllerden oluşur.

 Güneş, mum alevi, yıldırım örnek olarak
verilebilir.

 Evrende, en bol bulunan fiziksel hâldir.

Yukarıda tanımlanan fiziksel hâl
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

KatıA)
SıvıB)
GazC)
PlazmaD)

Aşağıdakilerden hangisi Van Der Waals
etkileşimlerinden biri değildir?

12.

İyon-dipolA)
London kuvvetiB)
Hidrojen bağıC)
Dipol-dipolD)

I. Kaynatıldığında dibinde kireç tortusu
bırakması

II. Sabun ve deterjan tüketimini azaltması
III. Çamaşırları grileştirmesi
IV. Cildi tahriş etmesi
V. Yüksek miktarda Ca2+ ve Mg2+ içermesi

Yukarıdakilerden hangileri sert suyun
özelliklerindendir?

13.

I ve IIA)
I ve IIIB)
I ve IVC)
I, III, IV ve VD)

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde hidrojen
bağı vardır?

14.

HFA)
HBrB)
H2SC)
CH4D)

 İnsan organizmasının %62-%67’sini oluşturur.
 Hayvan organizmasının %60-%70’ini

oluşturur.
 Gezegenimizin yaklaşık %75’ini oluşturur.
 Oksijenden sonra yaşamsal açıdan ikinci

önceliklidir.

Yukarıda tanımlanan madde aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

HavaA)
SuB)
ToprakC)
AzotD)

atomunun Lewis elektron nokta formülü

aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0103-A

20 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
 Belirli bir şekli ve hacmi vardır.
 Akışkan değildir.
 Sıkıştırılmaları oldukça zordur.
 Tanecikleri arası etkileşim fazladır.

Yukarıda genel özellikleri verilen madde
fiziksel hâli aşağıdakilerden hangisidir?

17.

SıvıA)
PlazmaB)
KatıC)
GazD)

 SO2, SO3, NO, NO2 gibi gazların havadaki su
buharıyla birleşmesi sonucunda oluşur.

 İnsan ve hayvanların solunum yolunda
tahrişlere yol açar.

 Tarihi eserlerin bozulmasına neden olur.
 Bitkilere zarar verir.

Yukarıda oluşumu ve zararları hakkında bilgi
verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Asit yağmuruA)
Sera etkisiB)
Su kirliliğiC)
Küresel ısınmaD)

I. Atomlar arası etkileşim türü iyonik bağdır.
II. Atomlar arası zayıf etkileşim bulunmaktadır.
III. En küçük yapı biriminde bir kalsiyum ve iki

klor iyonu vardır.
IV. Elektrostatik çekim kuvveti yoluyla

oluşmuştur.

CaCl2 bileşiği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

19.

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

Suyun kolayca dökülmesini ve balın zor
dökülmesini açıklayan, sıvıların akmaya karşı
gösterdikleri dirence ne ad verilir?

20.

KristalA)
PolariteB)
ViskoziteC)
YoğuşmaD)
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MATEMATİK 4 A
I. Denklemin kökleri birbirine eşittir.
II. Denklemin iki gerçek kökü vardır.
III. 3, denklemin bir köküdür.

 denklemiyle ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

1.

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

 denkleminin çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

{0,8}A)
{8,0}B)
{0,4}C)
{2,4}D)

 denkleminin kökleri 

olduğuna göre,  kaçtır?

3.

5A)
4B)
5C)
4D)

       karmaşık        sayısı       için 

toplamı   kaçtır?

4.

3A)
1B)
0C)
5D)

 denkleminin
köklerinden biri 4 olduğuna göre, m sayısı
kaçtır?

5.

3A)
5B)
6C)
7D)

Kökleri ve olan  ikinci

dereceden bir bilinmeyenli denklem
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki ABCD  karesinde BE=3 cm, 
AE olduğuna göre, ABCD
karesinin alanı kaç cm2’dir?

7.

128A)
136B)
144C)
186D)

Yukarıdaki     şekilde,  ABCD    bir     kare,
[DF]  [FE], AF=3FB=9 cm olduğuna göre,
FE uzunluğu kaç cm’dir?

8.

18A)
20B)
22C)
23D)
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A

Yukarıdaki ABCD dörtgeninde B, E, F
noktaları doğrusal, AE ve BF sırasıyla

açılarının açıortayı;

  kaç derecedir?

9.

120A)
130B)
140C)
150D)

Yukarıdaki ABCD dörtgeninde, [AC] ve [BD]
köşegenler, [AC]  [BD],  AB=10 cm, 
AD=12 cm,  BC=8 cm olduğuna göre, 
CD=x kaç cm’dir?

10.

A)

6B)

C)

D)

Yukarıdaki      ABCD      dik     yamuğunda,
[DC] // [AB],    [DA]  [AB], AB=5DC,
AD=5 cm ve  BC=13 cm olduğuna göre, 

11.

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

Yukarıdaki ABCD yamuğunda [DC] // [AB],
[AC] ve [BD] köşegenler,  [EF] orta taban, 
LF=4 cm ve AB=22 cm olduğuna göre, 
KL uzunluğu  kaç cm’dir?

12.

5A)
7B)
8C)
9D)

İç açılarının ölçüleri toplamı  olan bir
çokgenin kenar sayısı kaçtır?

13.

5A)
6B)
7C)
8D)

Kenar sayısı 10 olan bir düzgün çokgenin bir
dış açısının ölçüsü kaç derecedir?

14.

52A)
48B)
40C)
36D)
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A
Ayrıt uzunlukları 6 cm, 20 cm ve 30 cm olan
dikdörtgenler prizmasının tüm yüzey alanı
kaç cm2’dir?

15.

1640A)
1800B)
1960C)
2200D)

Yukarıdaki üçgen dik prizmada [AB]  [AC],
AB=9 cm,  AC=12 cm ve  CE=20 cm
olduğuna göre, bu prizmanın tüm yüzey alanı
kaç cm2’dir?

16.

608A)
720B)
828C)
840D)

Yukarıdaki kare dik prizmada  AD=4AB
ve bu prizmanın tüm yüzey alanı 450 cm2
olduğuna göre, prizmanın hacmi kaç
cm3’tür?

17.

500A)
540B)
560C)
600D)

Ayrıt uzunlukları 8 cm, 15 cm ve 24 cm olan
dikdörtgenler prizması şeklindeki bir
kutunun hacmi kaç cm3’tür?

18.

2420A)
2880B)
3200C)
3640D)

Yüzey alanı 384 cm2 olan bir küpün hacmi
kaç cm3’tür?

19.

512A)
536B)
542C)
550D)

Yukarıdaki düzgün dört yüzlüde
AB=AT=12 cm olduğuna göre, bu dört
yüzlünün tüm yüzey alanı kaç cm2’dir?

20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 1 A
Aşağıdakilerden hangisi köy altı
yerleşmelerinin özelliklerinden biri değildir?

1.

Su kaynaklarına uzak yerlerde kurulmalarıA)
Genellikle küçük ve az nüfuslu olmalarıB)
Genellikle dağınık dokulu yapıya sahip
olmaları

C)

Çoğunlukla geçici yerleşmeler olmalarıD)

I. Ekonomik fonksiyonlar
II. Nüfus büyüklüğü
III. Yüzölçümü

Yukarıdakilerden hangileri bir yerleşmenin
şehir olmasındaki belirleyici faktörler
arasında yer alır?

2.

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

Türkiye’nin nüfusunun 2020 yılında kaç
milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir?

3.

78A)
82B)
90C)
100D)

Tiber Nehri kıyısına kurulmuş olan, dünyayı
siyasi ve dini olarak etkileyen ve "Dünyanın
Başkenti" unvanını alan şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

LizbonA)
PragB)
RomaC)
LondraD)

Aşağıdakilerden hangisi üretimi etkileyen
beşeri faktörlerden biri değildir?

5.

Senyoraj oranıA)
Teknolojik gelişmeB)
İşgücü kaynaklarıC)
Sermaye birikimiD)

Belli bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin
sayıca zenginliğine ne ad verilir?

6.

HeterojenlikA)
LitosferB)
Biyolojik çeşitlilikC)
Optimum doğaD)

Bir besin zincirinin üretici basamağından
başlayarak son tüketici basamağına kadar dikey
dizilimine -------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

ihtiyaçlar hiyerarşisiA)
değer dizilimiB)
arbitraj oranıC)
besin piramidiD)

Kırsal kesimde küçükbaş hayvanların
barındırıldığı üstü açık, çitle çevrili yerlere ne
ad verilir?

8.

MahalleA)
AğılB)
YaylaC)
ObaD)

Besin zincirini oluşturan bütün canlıların
birbirleriyle beslenirken organik maddelerle
beraber enerjiyi de zincirin diğer halkalarına
aktarmasına ne ad verilir?

9.

SenyorajA)
TevzinB)
Enerji akışıC)
EsnekleşmeD)

Dünyada en fazla nüfusa sahip olan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

HindistanA)
ÇinB)
MalezyaC)
ABDD)
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A
I. Arazi kullanımını planlamak
II. Tarım ve sanayinin entegrasyonunu 

sağlamak
III. Bölgede erozyonu önleyici çalışmalar 

yapmak

Yukarıdakilerden hangileri Yeşilırmak
Havzası Gelişim Projesi’nin (YHGP) amaçları
arasında yer alır?

11.

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

Türkiye’nin yaklaşık yüzde kaçı ormanlarla
kaplıdır?

12.

10A)
27B)
35C)
40D)

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu
Projesi’nin (DAP) amaçlarından biri değildir?

13.

Kişi başına düşen milli geliri artırmakA)
Meraları ve hayvan ırklarını ıslah etmekB)
Bölge dışına olan göçleri artırmakC)
İç ticarette hayvancılığın önemini artırmakD)

Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal
kaynaklardan biri değildir?

14.

GüneşA)
KömürB)
PetrolC)
Doğal gazD)

Dünyada rüzgardan elektrik enerjisi üreten
ilk tesis aşağıdaki ülkelerden hangisinde
kurulmuştur?

15.

EndonezyaA)
BrezilyaB)
AlmanyaC)
DanimarkaD)

Herhangi bir tarım ürünü bir tarım bölgesinde çok
fazla yetiştiriliyorsa bu bitki, o yöre için -------
demektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

16.

mono kültür bitkiA)
esnek bitkiB)
korozyon türü bitkiC)
dönüşüm içeren bitkiD)

Uranyum ve toryum gibi radyoaktif
minerallerin atomlarının parçalanmasıyla
açığa çıkan enerjiye ne ad verilir?

17.

Gelgit enerjisiA)
Nükleer enerjiB)
Jeotermal enerjiC)
Rüzgar enerjisiD)

Dünyada en zengin bor yataklarına sahip olan
ülke aşağıdakilerden hangisidir?

18.

İngiltereA)
ArjantinB)
TürkiyeC)
TaylandD)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımı
etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

19.

Yer şekilleri ve yükseltiA)
Toprak özellikleriB)
İklimC)
İlaçlamaD)

Dünyadaki en kaliteli lüle taşı aşağıdaki
şehirlerin hangisinden çıkarılır?

20.

EskişehirA)
AnkaraB)
UrfaC)
SamsunD)
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SEÇMELİ MANTIK 2 A
p:Y, q:D olduğunda (pq)(pq)
önermesinin alacağı değer aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

NötrA)
YanlışB)
OlumsuzC)
DoğruD)

Kiplik mantığında, mümkün eklemi ile
kurulan önermelere ne ad verilir?

2.

Olanaklı önermeA)
Zorunlu önermeB)
İmkansız önermeC)
Başarılı önermeD)

Aşağıdakilerden hangisi tümel evetleme
önermesidir?

3.

pqA)
pqB)
pC)
pqD)

-----, birden fazla önerme ve bu önermeleri
birleştiren eklemlerin sembolleştirilmesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

TutarlılıkA)
Önermeler mantığıB)
Tartışma mantığıC)
Varlık mantığıD)

Aşağıdakilerden hangisi ikili yüklemli bir
önermedir?

5.

Gözde çalışkandır.A)
Canan, tenis oynar.B)
İstanbul, Ankara ile Eskişehir'den büyüktür.C)
Nermin ve Seda kardeştir.D)

Aşağıdaki önermelerden hangisi sembolik
mantıkta bileşik bir önermedir?

6.

Bütün insanlar sosyaldir.A)
Galilei ressam değildir.B)
Ömer  gençtir.C)
Ayşe çok dakiktir.D)

“İnsanlar paylaşmayı severlerse rahat
diyalog kurarlar hem de dürüst ilişkiler
yaşarlar.” önermesinde kaç tane önerme
eklemi ve bileşen kullanılmıştır?

7.

Dört önerme eklemi, dört bileşenA)
Üç önerme eklemi, bir bileşenB)
İki önerme eklemi, üç bileşenC)
Bir önerme eklemi, bir bileşenD)

Matematikte "0,1,2,3,4,5,6..." gibi
değişmezleri aşağıdakilerden hangisi ifade
eder? 

8.

İşlem değişmeziA)
Yüklem değişmeziB)
Sayı değişmeziC)
Ad değişmeziD)

Ele alınan bir konuyu betimlemek ve
açıklamak amacıyla öne sürülen
önermelerden oluşmuş bütüne ne ad verilir?

9.

İndüksiyonA)
TutarlılıkB)
TeoriC)
AksiyomD)

Doğruluğu açıkça belli olan önermelere ne ad
verilir?

10.

AksiyomA)
EşitlikB)
TutarlılıkC)
TanımD)

Aşağıdakilerden hangisi mantıklı insanın
özelliklerinden biri değildir?

11.

KıskançA)
Eleştirel B)
KuşkucuC)
Tutarlı D)

Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel
düşünme ve akılcı tartışma alanına
uygulandığı alandır?

12.

Tartışma mantığıA)
Kıyas mantığıB)
Klasik mantıkC)
Sembolik mantıkD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi mantığın
uygulandığı alanlardan biri değildir?

13.

Doğa bilimleriA)
Eleştirel düşünmeB)
MatematikC)
Kitap basımıD)

-----, bilimin dilsel yapısını çözümleme, eleştirme
ve anlamaya çalışır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

Bilim felsefesiA)
Matematik felsefesiB)
Doğa felsefesiC)
Mantık felsefesiD)

Akıl ve varlık arasında bir uygunluğun
olduğunu kabul etmek aşağıdakilerden
hangisini kabul etmektir?

15.

Bir şeyin ya kendisi ya da kendisi olmayan
olabileceğini

A)

Varlık hakkındaki bilgilerimizin göreli
olduğunu

B)

Akıl ilkeleri ile varlık ilkelerinin aynı olmasınıC)
Akıl ve varlığın aynılığınıD)

Aşağıdaki sorulardan hangisi mantık
felsefesinin mantık ilkeleriyle ilgili
sorularından biri değildir?

16.

Mantık ilkeleri varlığın temel ilkeleri de
sayılabilir mi?

A)

Mantık ilkeleri birbirleriyle ilişkili midir?B)
Mantık ilkeleri kaç tanedir?C)
Mantık ilkeleri her yer ve zaman için geçerli
midir?

D)

Aşağıdaki durumların hangisinde özdeşlik,
çelişmezlik veya üçüncü halin olanaksızlığı
ilkesi geçerli kabul edilir?

17.

Çok değerli mantığın geçerliliğindeA)
Varlığın durağan bir yapısının olmadığıB)
Varlığın her durumda aynı olduğuC)
Değişmeyen hiçbir şeyin olmadığıD)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
amaçlarından biri değildir?

18.

Mantığın kavramlarını sorgulamakA)
Mantığı gözlem ve deneye dayandırmanın
yollarını araştırmak

B)

Mantığın ilkelerini sorgulamakC)
Mantık değişmezleri ile ilgili sorunları
araştırmak

D)

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin
ele aldığı sorunlardan biri değildir?

19.

Mantık ilkeleriyle ilgili sorunlarA)
Hukukun kaynağı ile ilgili sorunlarB)
Geçerlilik kavramıyla ilgili sorunlarC)
Doğruluk ve varlıkla ilgili sorunlarD)

Mantık felsefesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

20.

Mantık felsefesi, günlük yaşantıdaki eleştirel
düşünmenin koşullarını belirler.

A)

Mantık felsefesi, bilimin dilsel yapısını
çözümler ve tartışır.

B)

Mantık felsefesi, sembollerin doğruluğunu
tartışır.

C)

Mantık felsefesi, mantığın anlam, ilke ve
temel kavramlarıyla ilgili sorunlarını tartışır.

D)
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SEÇMELİ MATEMATİK 1 A
 ifadesinin

değeri kaçtır?
1.

–1A)
0B)
1C)
2D)

ve olduğuna göre,
değeri aşağıdakilerden hangisidir?

2.

A)

B)

C)

D)

150°’lik açının esas ölçüsü kaç radyandır?3.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun esas
periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

4.

A)

B)

C)

D)

 olduğuna göre, M’nin
alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

5.

10A)
7B)
5C)
4D)

x=sin150, y=cos70, z=tan170 olduğuna göre;
x, y ve z’nin büyükten küçüğe sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

6.

x > y > zA)
y > x > z B)
z > x > yC)
z > y > xD)

 ifadesinin değeri

kaçtır?

7.

1A)
0B)
–1C)
–2D)

Bir ABC üçgeninin iç açıları 

olmak üzere, 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A)

B)

0C)
1D)

 ifadesinin eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A)

B)

C)

D)

 radyanlık açının esas ölçüsü kaç

radyandır?

10.

A)

B)

C)

D)
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A
 fonksiyonunun esas

periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
11.

A)

B)

C)

D)

A(0,1) ve B(1,0) noktalarından geçen
doğrunun denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

A)

B)

C)

D)

A(0,0) ve B(3,4) noktaları arasındaki uzaklık
kaç birimdir?

13.

3A)
4B)
5C)
7D)

A(2,2) ve B(7,4) noktaları veriliyor. [AB]

doğru parçasını C noktası oranında

içten böldüğüne göre C noktasının
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

14.

(4,2)A)
(3,2)B)
(4,0)C)
(3,1)D)

Köşeleri A(0,0), B(3,0) ve C(3,3) olan üçgenin
ağırlık merkezinin koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

(0, 3)A)
(2,1)B)
(3/2,3)C)
(3/2,1)D)

K(1,2) noktasının 5x+12y–3 = 0 doğrusuna
olan uzaklığı kaç birimdir?

16.

2A)
5B)
9C)
13D)

Yukarıda grafiği verilen fonksiyon
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

A)

B)

C)

D)

fonksiyonunun
grafiğinin tepe noktasının koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

A)

B)

C)

D)

Tepe noktası olan ve 
noktasında geçen parabolün denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

A)

B)

C)

D)

 fonksiyonunun kapalı
aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?

20.

1A)
3B)
4C)
7D)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 (SEÇMELİ) A
İslam’ın ilk hicreti aşağıdakilerden hangisine
olmuştur?

1.

MedineA)
TaifB)
MekkeC)
HabeşistanD)

Allah’ın (c.c) melek aracılığıyla peygambere
ilahi hitapta bulunmasına ne ad verilir?

2.

HicretA)
VahiyB)
Mi’racC)
BiatD)

İlk Müslüman aşağıdakilerden hangisidir?3.

Hz. AliA)
Hz. EbubekirB)
Hz. HaticeC)
Ebu TâlibD)

İslam’ın ilk şehidi aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

Sümey’yeA)
Ebu TâlibB)
Hz. ZeydC)
Hz. AliD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v) amcası Ebu Tâlib ve
eşi Hz. Hatice’nin vefat ettiği yıla ne ad
verilir?

5.

Sessiz yılA)
Hüzün yılıB)
Dua yılıC)
Boykot yılıD)

Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilen ilk vahiy
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

ÖğrenA)
DuyB)
OkuC)
DinleD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) İslam’a davetiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

7.

Sadece zenginleri davet etmiştir.A)
Sadece gençleri davet etmiştir.B)
Tüm insanları davet etmiştir.C)
Sadece arkadaşlarını davet etmiştir.D)

İslam’ın ilk eğitim – öğretim merkezi
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Neşv-ü NemaA)
Dârü’l – ErkamB)
Darü’n – Nedve C)
AkabeD)

Hz. Peygamber (s.a.v) devrine yetişmiş, Hz.
Peygamber’i görmüş, iman etmiş, onun
sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak
ölmüş olan kimselere ne ad verilir?

9.

HanifA)
SahabeB)
İsrâC)
BedeviD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
(s.a.v.) Mekkede bulunduğu yıllarda yaşanan
boykot kararlarından biridir?

10.

Müslümanlarla alışveriş yapılabilmesiA)
Müslümanlardan kız alınabilmesiB)
Müslümanlara merhamet gösterilebilmesiC)
Müslümanlarla görüşülmemesiD)
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A
Hz. Muhammed’in (s.a.v) amcası Hz.
Hamza’nın şehit edildiği savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Hendek SavaşıA)
Bedir SavaşıB)
Uhud SavaşıC)
Sevik SavaşıD)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) kabrine ne ad
verilir?

12.

Hılful FudulA)
Mescid-i AksaB)
Darüf ErkamC)
Ravza-i MutahharaD)

Hz. Peygamber (s.a.v) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Katıldığı savaşların tümü savunma
amaçlıydı.

A)

Her zaman anlaşmayı bozan taraf olmuştur.B)
Düşmanlarını savaştan vazgeçirmeye
çalışmıştır.

C)

Hiçbir zaman savaşı bir çıkar yolu olarak
görmemiştir.

D)

Bizzat Hz. Peygamber’in (s.a.v) katıldığı
seferlere ne ad verilir?

14.

GazveA)
SeriyyeB)
HicretC)
FetihD)

Hudeybiye Antlaşması kaç yılında
imzalanmıştır?

15.

628A)
626B)
622C)
621D)

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi'nin
kullanım amaçlarından biri değildir?

16.

Dışarıdan gelen komşu kabilelerin elçilerinin
kabul edilmesi

A)

İbadet mekânı olmasıB)
Gelen elçiler için misafirhane olmasıC)
Yaralı askerlerin tedavi edilmesi D)

Dinleri uğruna bütün dünyalıklarını Mekke’de
bırakıp, Medine’ye hicret eden Mekkeli
Müslümanlara ne ad verilir?

17.

EşrafA)
AvamB)
FudulC)
MuhacirD)

Medine'nin Hz. Muhammed'in hicretinden
önceki adı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

HendekA)
BedirB)
TaifC)
YesribD)

Görüş alış verişinde bulunma, fikir alma ve
danışmaya ne ad verilir?

19.

İstişareA)
VaatB)
YergiC)
NesepD)

Hicretin kaçıncı yılında Cuma Namazı farz
kılınmıştır?

20.

1A)
2B)
3C)
4D)
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SEÇMELİ PSİKOLOJİ 2 A
Neyi ölçmek için hazırlanmışsa onu ölçmesi,
başka bir ifadeyle amacına uygunluğu iyi bir
zeka testinin hangi özelliğiyle ilgilidir?

1.

NormA)
GüvenirlikB)
StandardizasyonC)
GeçerlilikD)

Sadece tepkisel davranışların değil edimsel
davranışların da şartlanabileceğine dikkat
çeken bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

LockA)
PiagetB)
SkinnerC)
BanduraD)

Çözülmesi gereken problemin kavramları ve
elemanları arasındaki ilişkinin farkına
birdenbire varılarak öğrenmenin
gerçekleşmesi hangi öğrenme türünde
görülür?

3.

SezgiselA)
Model alarakB)
Farkına varmadanC)
Psiko-motorD)

Koşullu uyarıcının defalarca verilmesine
rağmen koşulsuz uyarıcının ortama
gelmemesi durumunda organizmanın koşullu
uyarıcıya verdiği tepkinin zamanla azalması,
koşullanmayla ilgili temel kavramlardan
hangisiyle ilgilidir?

4.

SönmeA)
Ayırt etmeB)
GenellemeC)
Kendiliğinden geri gelmeD)

Kendini harekete geçirebilme, eksikliklere
rağmen yoluna devam edebilme, dürtülerini
kontrol ederek tatmini erteleyebilme gibi yeti
ve beceriler, çoklu zeka kuramına göre hangi
zeka türüyle ilgilidir?

5.

SosyalA)
DuygusalB)
RitmikC)
BedenselD)

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli bellek
çeşitlerinden biri değildir?

6.

AnlamsalA)
DuyusalB)
ÖrtükC)
AnısalD)

Organizmanın doğal uyarıcıya gösterdiği
tepkiyi yapay uyarıcıya da göstermeyi
öğrenmesine ne ad verilir?

7.

Bilişsel ÖğrenmeA)
Edimsel KoşullanmaB)
Klasik KoşullanmaC)
Model Alarak ÖğrenmeD)

Sorgulamayı, seçenek aramayı, farklı
yönlerden bakmayı, yeni düşüncelere açık
olmayı içeren problem çözme yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Deneme-yanılmaA)
ZekaB)
Mekanik çözümC)
İrdelemeD)

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen
sosyo-kültürel etkenlerden biridir?

9.

Algısal Ayırt EdilebilirlikA)
Öğrenilmiş ÇaresizlikB)
GüdülenmeC)
OlgunlaşmaD)

Algıladığımız, öğrendiğimiz,
kavramlaştırdığımız oluşların, nesnelerin
bilince yansıyan görüntüsüne ne ad verilir?

10.

SembolA)
KategoriB)
KavramC)
İmgeD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0103-A

33 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Aşağıdakilerden hangisi kişiliği şekillendiren
etkenlerden biri değildir?

11.

FenomenolojiA)
KalıtımB)
KoşullanmaC)
Bilişsel koşullarD)

Toplumun “psikopat” olarak nitelendirdiği
kişiler, hangi kişilik bozukluğuna sahiptir?

12.

NarsistA)
ParanoidB)
Anti SosyalC)
ÇekingenD)

Akciğer, beyin, kalp gibi organların
fonksiyonlarının koordinasyonu ile
organizmanın fizyolojik dengesinin
sürdürülmesine ne ad verilir?

13.

DengelenmeA)
EmpatiB)
ÖzdeşleşmeC)
SempatiD)

Aşağıdakilerden hangisi psikosomatik
bozukluklardan biridir?

14.

TaşkınlıkA)
HipokondriB)
DepresyonC)
Bipolar bozuklukD)

Bireyin istemediği, rahatsızlık verici olay
veya durumları yokmuş gibi davranması,
savunma mekanizmalarından hangisiyle
ilgilidir?

15.

ÖzdeşleşmeA)
Bahane bulmaB)
BastırmaC)
YadsımaD)

Kişinin saçma olduğunu bildiği halde
aklından atamadığı yersiz ve gereksiz
düşüncelere ne ad verilir?

16.

ObsesyonA)
FobiB)
AnksiyeteC)
KompülsiyonD)

İstendik davranışların oluşturulmasında
kullanılan ve edimsel koşullanmaya dayanan
davranışçı tedavi yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

PsikoanalizA)
Model almaB)
Sistematik duyarsızlaştırmaC)
Seçici pekiştirmeD)

Belirli bir hedefe yönelen ihtiyaç, güdü ve
davranışın amaca ulaşmasının önlenmesine
ne ad verilir?

18.

StresA)
ÇatışmaB)
EngellenmeC)
YorgunlukD)

Bireysel gelişimin tüm yaşam boyunca
devam ettiğini, bireyin gelişiminde hem
sosyal çevrenin hem de doğuştan gelen
özelliklerin belirleyici olduğunu iddia eden
kişilik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

PsikanalitikA)
GelişimselB)
Psiko-sosyal C)
FenomenolojikD)

Kişiliğin id, ego ve süper ego olmak üzere üç
ana sistemden oluştuğunu belirten bilim
insanı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

EriksonA)
FreudB)
BanduraC)
RogersD)
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SEÇMELİ SANAT TARİHİ 2 A
Orta Asya’da kütük ve ahşap yığma tekniği ile
yapılmış bir mezar odasını gizlemek için
üzeri toprakla örtülmüş mezar yapılarına ne
ad verilir?

1.

KümbetA)
DolmenB)
KurganC)
Anıt mezarD)

Uygur Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

AstanaA)
TaşkentB)
SemerkantC)
KarabalsagunD)

Kumaş veya deriden kesilen şekillerin, başka
bir kumaş, deri, keçe üzerine yapıştırılması
ile oluşan süslemeye ne ad verilir?

3.

AplikeA)
KurganB)
PazırıkC)
ŞemaD)

Orhun Vadisi’nde 8. Yüzyılda dikilmiş olan
Orhun Anıtları’ndaki yazıyı 1893 yılında
çözmeyi başaran bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Hadi MaksudiA)
Vladislav ArdzınbaB)
İhsan YarşaterC)
Wilhelm ThomsenD)

Kök Türkler’de soylu kişilerin ve
hükümdarların mezarlarının yanına dikilen
insan figürü şeklindeki taş heykellere ne ad
verilir?

5.

YükmekA)
BalbalB)
OrhunC)
FreskD)

Kitap kenarlarını altın yaldız ile süsleme
sanatına ne ad verilir?

6.

HatA)
TezhipB)
TelkâriC)
SülüsD)

Tarihte Türk adıyla bilinen ilk Türk devleti
olan Kök Türk devletinin kurucusu
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Bumin KağanA)
İstemihanB)
KültiginC)
TonyukukD)

Karahanlılar döneminde ilk medrese
aşağıdakilerden hangisi döneminde
yaptırılmıştır?

8.

Tuğbaç Buğra HanA)
Kutluk Kül KağanB)
İstemi HanC)
Sultan Hasan D)

11. yüzyılın sonunda Özbekistan Talas’ta inşa
edilmiş, Sultan Alparslan’ın kızı ve Karahanlı
Hükümdarının eşi için inşa ettirilen türbe
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Tercan Mama Hatun KümbetiA)
Ayşe Bibi TürbesiB)
Aslan Cazip TürbesiC)
Kümbed-i SurkhD)

Samarra’da inşa edilen iç içe iki sekizgen
duvardan ve ortada bir kubbeden oluşan,
toplam 12 kapıya sahip, İslam sanatının ilk
türbe yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Sultan Hasan TürbesiA)
Kubbet-üs SüleybiyeB)
Ayşe Bibi TürbesiC)
Aslan Cazib TürbesiD)

İstanbul Topkapı sarayının hizmet binalarının
bulunduğu avluya verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

EnderunA)
Bab-üs SaadeB)
Harem C)
BirunD)

Minarenin en üst kısmındaki madeni hilale
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?*

12.

KülahA)
PetekB)
AlemC)
PabuçD)
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A
Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın önde gelen
isimlerinden olan, Laleli’deki Tayyare
Apartmanları ve İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Kütüphanesinin mimarı
aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Emin OnatA)
Mimar SinanB)
Mimar KemaleddinC)
Vedat TekD)

İstanbul Topkapı Sarayının yapımına hangi
Osmanlı Padişahı döneminde başlanmıştır?

14.

II. MahmutA)
Yıldırım BeyazıtB)
Fatih Sultan MehmetC)
Kanuni Sultan SüleymanD)

1404’te inşa edilen, merkezi kubbeli Osmanlı
camilerine temel oluşturan, tek kubbe ile
örtülü, kare plandan kubbeye geçişte Türk
üçgeni kullanılan cami aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Balat İlyas Bey CamiiA)
Adana Ulu CamiiB)
Mut Lal Ağa CamiiC)
Birgi Ulu CamiiD)

Desenlerin bir kısmının sır altına, bir kısmının
sır üstüne uygulanıp fırınlandığı, Büyük
Selçuklular tarafından geliştirilen çini tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

LüsterA)
MinaiB)
KabartmaC)
Sırlı tuğlaD)

Batıda etkili olan kübizm akımının etkisi
altında kalarak o yönde eserler veren
ressamlar aşağıdaki grupların hangisi ile
adlandırılırlar?

17.

Yeniler GrubuA)
Müstakill Ressamlar Grubu B)
Onlar GrubuC)
D GrubuD)

Anadolu’daki en eski minyatürlü yazma eser
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Leyla ve MecnunA)
OtomataB)
Materia MedicaC)
Kelile ve DimmeD)

15. yüzyılda yaşayan Hattatların Kıblesi
olarak tanımlanan ünlü Türk hat sanatçısı
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Amasyalı Şeyh HamdullaA)
Matrakçı NasuhB)
Erzurumlu YakutC)
Nakkaş OsmanD)

14 ve 15. Yüzyıllarda İznik’te üretilen, kırmızı
hamurlu, sır altı tekniğinde, genellikle mavi,
mor, firuze ev yeşil renklerin ve bitkisel
geometrik motiflerin kullanıldığı Osmanlı
Seramik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Bağdat işi çinilerA)
Haliç işi çinilerB)
Şam işi çinilerC)
Milet işi çinilerD)
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SEÇMELİ SOSYOLOJİ 2 A
------- Türk sosyolojisine en büyük katkılarından
biri “hars ve medeniyet” ya da “kültür ve uygarlık”
ayrımıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

1.

Ziya Gökalp'inA)
Prens Sabahattin'inB)
Muzaffer Sencer'inC)
Hilmi Ziya Ülken'inD)

Belirli bir toplumda ya da toplulukta yetişen
insanların öğrendikleri beceri, dil, inanç,
davranış ve alışkanlıklara ne ad verilir?

2.

UyumA)
NormB)
KültürC)
İdeolojiD)

Güvenç’e göre aşağıdakilerden hangisi kültür
kavramının içerdiği temel kavramlardan biri
değildir?

3.

EğitimA)
UygarlıkB)
ÜretimC)
DeğişimD)

I. Düşünce
II. Madde
III. Kalıp davranışlar

Yukarıdakilerden hangileri kültürün
boyutlarındandır?

4.

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

Kimyasal maddeleri, uçucu maddeler, uçucu
olmayan maddeler, yanmayan maddeler ve
madenler olarak dört grupta toplayan
Türk-İslam düşünürü aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

HarezmiA)
Cabir Bin HayyamB)
KindiC)
Sabit Bin KurnaD)

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun
kültürünü belirleyen unsurlardan biri
değildir?

6.

Toplumun sportif faaliyetleriA)
Toplumun tarihiB)
Toplumun edebiyat ve sanat birliğiC)
Toplumun diliD)

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür
ögelerinden biri değildir?

7.

İnançlarA)
BinalarB)
GeleneklerC)
NormlarD)

Aşağıdakilerden hangisi kültür türlerinden
biri değildir?

8.

Bireysel kültürA)
Yöresel kültürB)
Kitlesel kültürC)
Ulusal kültürD)

-------, geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve
eserlere verilen genel addır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

Tarihi yaşamA)
Tarihi çevreB)
Tarihi dönemC)
Tarihi eserD)

Aşağıdakilerden hangisi müze çalışmalarının
amaçlarından biri değildir?

10.

Geçmişe ait aile ve toplum hayatını
araştırmak

A)

Tarihi eserleri ve doğa nesnelerini toplamakB)
Geçmişe ait bilim yapıtlarını toplamak C)
Geçmişe ait kültür ve sanat yapıtlarını
toplamak

D)
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A
I. Ölüm
II. Boşanma
III. Geçici veya sürekli ayrılık

Yukarıdakilerden hangileri ailenin
parçalanma sebeplerindendir?

11.

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

Anne, baba ve çocuktan oluşan aile tipine ne
ad verilir?

12.

Geniş aileA)
Çekirdek aileB)
Ataerkil aileC)
Anaerkil aileD)

Gereksinimlerin sürekli karşılanması için
gerekli olan mal ve hizmetlerin nasıl elde
edileceğini, dağıtılacağını, tüketileceğini ve
bölüşüleceğini belirleyen, sınırlı kaynaklarla
sınırsız ihtiyaçlar arasında denge sağlamaya
çalışan toplumsal kuruma ne ad verilir?

13.

EkonomiA)
SiyasetB)
EğitimC)
DinD)

Toplumda eş güdüm içinde örgütlenmiş,
göreli bir bütün oluşturan düşünceler, inanç,
gelenek-görenek ve davranışlarla maddi
ögeler toplamına ne ad verilir?

14.

Toplumsal adaletA)
Toplumsal yayılmaB)
Toplumsal kurumC)
Toplumsal değişmeD)

Kadın veya erkeğin tek eşle evlenmesine ne
ad verilir?

15.

EkzogamiA)
MonogamiB)
PoligamiC)
EndogamiD)

Dünya Kadınlar Günü aşağıdaki hangi gün
kutlanmaktadır?

16.

8 MayısA)
8 HaziranB)
8 MartC)
8 NisanD)

Platon’a göre, zorbalık ve despotizme
dayanan kişi yönetimi aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

TiranlıkA)
TeokrasiB)
OligarşiC)
AristokrasiD)

Aşağıdakilerden hangisi temel toplumsal
kurumlardan biri değildir?

18.

SiyasetA)
AhlakB)
EğitimC)
AileD)

Ülke parasının değerinin döviz (yabancı ülke
paraları) ve altına göre yükseltilmesine ne ad
verilir?

19.

DeflasyonA)
EnflasyonB)
RevalüasyonC)
ResesyonD)

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması,
devletin din ve vicdan özgürlüğünün
gerçekleşmesi bakımından yansız olmasına
ne ad verilir?

20.

FaşizmA)
KorporatizmB)
KültürlenmeC)
LaiklikD)
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SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 A
Aşağıdakilerden hangisi Cengiz Aytmatov’un
eserlerinden biri değildir?

1.

Al Yazmalım Selvi BoylumA)
TutunamayanlarB)
Toprak AnaC)
Elveda GülsarıD)

Ben ezelden beridir hür yaşadım() hür yaşarım()
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış() Şaşarım() 

Yukarıdaki dizelerde boş parantezle
gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki
noktalama işaretlerden hangileri
getirilmelidir?

2.

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

“Gılgameş” adlı eser hangi tiyatro türüne
örnektir?

3.

MeddahA)
KomediB)
TrajediC)
Dram D)

Konusunu efsanelerden veya tarihi
olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan
tiyatro eserlerine ne ad verilir?

4.

TrajediA)
DramB)
Orta OyunuC)
MeddahD)

I. Ülkede yaşanan toplumsal ve siyasi
olaylar Türk tiyatrosunu olumsuz
etkilemiştir.

II. Kurtuluş Savaşı, işçilerin sorunları, 12
Mart gibi konular işlenmiştir.

III. Yerli ve yabancı siyasi belgesel oyunlar
sahnelenmiştir.

IV. Türk tiyatrosu en parlak dönemini
yaşamıştır.

1970 sonrası Türk tiyatrosu ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

5.

I ve IIA)
II ve IVB)
I, II, ve IIIC)
I, III ve IVD)

 Toplumsal sorunlar ve çatışmalar ele alınır.
 Köy ve kent yaşamı işlenir.
 Ağa-köylü, halk-yönetici, zengin-fakir

çatışması üzerinde durulur. 

Yukarıda özellikleri verilen cumhuriyet
dönemi yazarlarının roman anlayışı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Gelenekçi roman anlayışını esas alan
sanatçılar

A)

Toplumcu gerçekçi anlayışla yazan
sanatçılar

B)

Modernizmi esas alan sanatçılarC)
Bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarD)

Modern tiyatro türlerinden biri olan “dram”
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

7.

Hem acıklı hem gülünç olaylar vardır.A)
Kahramanları toplumun her kesiminden
insanlar olabilir.

B)

Nazım ve nesir şeklinde yazılabilir.C)
Üç birlik kuralına uygundur.D)
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A
Tanınan bir sanatçının ya da ünlü bir şahsın
hayat hikâyesini roman türünün imkânlarını
kullanarak ele alan eserlere ne ad verilir?

8.

Biyografik romanA)
Tahlil romanıB)
Belgesel romanC)
Tarihi romanD)

I. Her büyük servetin arkasında bir suç gizlidir.
II. Demek ki hayatın herhangi bir dakikası birkaç

saati öykülerine konu olabilir.
III. Mutlu insanlar birbirlerine benzerler.

Yukarıdakilerden hangileri bir paragrafın
giriş cümlesi olabilir?

9.

I ve IIA)
I ve IIIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yapılmıştır?

10.

Olanlar karışışında söylenecek hiçbir şey
yoktu.

A)

Bazen neyin yanlış neyin doğru olduğunu
ayırt etmek zordur.

B)

Ne olursa olsun futbolcu olmaktan
vazgeçmedi.

C)

Akşam yemeğinde salata ve ya yoğurt yerdi.D)

Bir kavramı ya da varlığı başka kavram ya da
varlığa ait özelliklerle anlatmaya ne ad
verilir?

11.

BenzetmeA)
KarşılaştırmaB)
ÖrneklemeC)
TanımlamaD)

Deneme ve sohbet türü ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Sohbet türünde yazar okuyucuyla kanuşur
gibi yazar.

A)

Her iki tür de sohbet havasında yazılır.B)
Her iki türde de nesnellik ön plandadır.C)
Denemede yazar kendisiyle konuşur gibi bir
üslup tercih eder.

D)

Öykü, boyutu ne olursa olsun, doğaya ve insana
özgün bir bakış, özgün bir eleştiridir. Yaşamınıza
yeni anlamlar yöntemler, yorumlar getiren bir
yazın sanatıdır. İster içten ister dıştan anlatsın;
ister bir kişiyi, ister bir toplum kesitini anlatsın bir
öykünün özentisiz, yalın, açık, gerçek, inandırıcı,
kısa, vurgulayıcı ve çarpıcı nitelikte olması
gerekir.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

13.

Öyküleyici anlatımA)
Açıklayıcı anlatımB)
Tartışmacı anlatımC)
Betimleyici anlatımD)

Her Türk evladı istikbali için durmadan,
yorulmadan ve usanmadan çalışmaya devam
etmelidir. Daha önce dünyaya hükmedenlerin
torunları olarak taşıdıkları potansiyelin farkında
olması son derece önemlidir. Bu durumu dikkat
çeken  Atatürk de şöyle der; “Muhtaç olduğun
kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki
düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır
basmaktadır?

14.

Karşılaştırma A)
ÖrneklemeB)
TanımlamaC)
Tanık göstermeD)
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A
Akıllı telefonlar, neslimizin en büyük sorunu
olmuştur. İnsanlar bir nesnenin başına akıllı
ifadesi yerleştirilince yapay zekanın geliştiğini
düşünüyorlar. Aslında böyle bir şey yoktur. Akıllı
telefonlar, yapay zekanın geliştiğini
göstermemektedir. Sadece avuç içi
bilgisayarların gelişmiş modelleridir.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

15.

Tartışmacı anlatımA)
Açıklayıcı anlatımB)
Betimleyici anlatımC)
Öyküleyici anlatımD)

Deneme türünün ilk örnekleri kim tarafından
yazılmıştır?

16.

CamusA)
SartreB)
MontaigneC)
EliotD)

Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı
sırasında bir milletin geçirdiği maceraları,
yetiştirdiği kahramanları; doğa, evren olayları ve
toplumsal olaylar hakkında düşündüklerini ve
bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve
kahramanlık hikâyeleridir.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki
düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır
basmaktadır?

17.

BenzetmeA)
TanımlamaB)
ÖrneklemeC)
KarşılaştırmaD)

I. Siyaset, tarih, coğrafya ve edebiyata dair
birçok bilgi içerirler.

II. 15. yüzyılda kaleme alınmıştır.
III. Türklerin ilk yazılı ve tarihi belgesi olarak

kabul edilir.
IV. Anlatımında benzetmelere, aliterasyonlara,

atasözü ve deyimlere yer verilmiştir.

Orhun Abideleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

18.

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

Bir varlığın ya da nesnenin hareketlerini, bir
yerin görünüşünü, bunların kişide
uyandırdığı izlenimleri anlatmayı ve okurun
kafasında canlandırmayı amaçlayan anlatım
biçim aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Tartışmacı anlatımA)
Açıklayıcı anlatımB)
Betimleyici anlatımC)
Öyküleyici anlatımD)

Cumhuriyet döneminin en önemli hatibi
kimdir?

20.

Mustafa Kemal AtatürkA)
Halide Edip AdıvarB)
Mehmet Akif ErsoyC)
Hamdullah Suphi TanrıöverD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0103-A

41 İzleyen sayfaya geçiniz.



TARİH 1 A
Sümerlerde okullara ne ad verilir?1.

Tablet eviA)
MastabaB)
İnhumasyonC)
PoternD)

Abbasiler döneminde Hindistan, Çin, Suriye
ve Afrika arasında bir ticaret ve aydınlanma
merkezi haline gelen şehir aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

BağdatA)
MusulB)
NecefC)
SemerkantD)

Anadolu’ya yazıyı getiren uygarlık
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

FenikelilerA)
UrartularB)
AsurlarC)
LidyalılarD)

Bakır ile kalayın karıştırılması sonucu elde
edilen maden  türü aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

BronzA)
GümüşB)
TunçC)
KalayD)

Kara ticaretinde uzman olup, Sard'dan
başalayarak Mezopotamya'ya kadar uzanan
Kral Yolu'nu inşa eden uygarlık
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

LidyalılarA)
UrartularB)
FenikelilerC)
AsurlarD)

Türklerin kullandığı ilk takvim
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Rumi takvimA)
12 Hayvanlı takvimB)
Celali takvimC)
Hicri takvimD)

Assur ticaret kolonilerine ne ad verilir?7.

MastabaA)
VabartumB)
KarumC)
PoternD)

Aşağıdakilerden hangisi Çin Medeniyeti'nin
uygarlığa katkılarından biri değildir?

8.

MatbaaA)
BarutB)
KâğıtC)
TekerlekD)

Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve
olguların zamanını tespit ederek
sıralanmasına yardımcı olan bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir? 

9.

CoğrafyaA)
KronolojiB)
HeraldikC)
EpigrafiD)

Aşağıdakilerden hangisi Roma hukuk
sisteminin kaynaklarından biridir?

10.

Mişna KanunlarıA)
Urgakina KanunlarıB)
Manu KanunlarıC)
12 Levha KanunlarıD)

Sümerlerde en yüksek rahip, yargıç ve
komutan statüsündeki rahip-krallara ne ad
verilir?

11.

HermesA)
EnsiB)
DionysosC)
DemeterD)
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A
Eski Roma'da meclis binasına ne ad verilir?12.

SebasteionA)
LejyonB)
BasilikaC)
BleuoterionD)

Anadolu’da yapılan kazılarda bulunan ilk para
örnekleri hangi medeniyete aittir?

13.

HititlerA)
FriglerB)
UrartularC)
LidyalılarD)

Özgür köylülerin şövalyenin vassalı olduğu,
en altta tarım işçileri ya da serflerin
bulunduğu sisteme ne ad verilir?

14.

KapitalizmA)
FeodalizmB)
MarksizmC)
FordizmD)

Güney Sibirya ormanları kıyısınca devam
ederek, Etil-Karma Nehirleri'nin birleştiği
yere kadar uzanan ticaret yolu
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Kürk YoluA)
Baharat YoluB)
İpek YoluC)
Kral YoluD)

Şehirlerde tüccarların ticaretlerini
gerçekleştirdiği, toptan ve parekende
alışverişlerin yapıldığı ticaret merkezlerine
ne ad verilir?

16.

RibatA)
HanB)
ArastaC)
KervansarayD)

Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin
insana sağladığı faydalardan biri değildir?

17.

Kökü geçmişe dayanan ve yüzü geleceğe
dönük olan ortak yaşama isteğini
uyandırması

A)

Bir toplumda ulaşılacak ortak hedeflerin
tespitini sağlaması

B)

Bireyin, mensubu olduğu toplumun yapısal
özelliklerini öğrenmesi

C)

Bireyin, deney ve gözlem yapabilme
becerisini geliştirmesi

D)

Hz. Muhammed'in (sav)  ölümünden sonra
kurduğu devlet teşkilatının başına geçen
kişilere verilen unvan aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

HalifeA)
NaibB)
İkbalC)
MuidD)

Dikdörtgen planlı olarak yapılan ve avlular
etrefında sıralanan yapı tipine ne ad verilir?

19.

ZigguratA)
MegaronB)
NatronC)
KarumD)

Anadolu’da yaklaşık MÖ 5.500'lerden  sonra
taş aletlerin yanında bakır madeninin de
kullanılmaya başlanmasıyla yaşanan dönem
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Paleolitik DönemA)
Neolitik DönemB)
Kalkolitik DönemC)
Mezolitik DönemD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 A
Aşağıdakilerden hangisi Orhan Asena’nın
eserlerinden biri değildir?

1.

Tohum ve ToprakA)
Hurrem SultanB)
Ah Şu GençlerC)
Tanrılar ve İnsanlarD)

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
belgisiz zamir olarak kullanılmıştır?

2.

Kapının önünde bekleme.A)
Birçoğu düğünümüze geldi.B)
Simsiyah saçları güneşte parlıyordu.C)
Her gün bu fırından ekmek alırız.D)

“Paydos” adlı oyun aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

3.

Nazım HikmetA)
Oktay RifatB)
Güngör DilmenC)
Cevat Fehmi BaşkutD)

Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’nın
öykülerinden biri değildir?

4.

Biz İnsanlarA)
Aşk OyunlarıB)
Karanlıklar KralıC)
Ateş BöcekleriD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön
zarfı kullanılmıştır?

5.

Akşama sinemaya gideceğiz.A)
Lütfen, dışarıda bekleyin!B)
Yarın gelirseniz daha iyi olur.C)
Evden koşarak çıktım.D)

Türk edebiyatında ilk çeviri roman aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

6.

Şemseddin SamiA)
Namık KemalB)
Recaizade Mahmud EkremC)
Yusuf Kamil PaşaD)

“Fatih-Harbiye” romanı aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

7.

Peyami SafaA)
Reşat Nuri GüntekinB)
Namık KemalC)
Halide Edip AdıvarD)

Aşağıdakilerden hangisi komedinin
özelliklerinden biri değildir?

8.

Her türlü kaba söze ve şakaya yer verilmesiA)
Altı bölümden oluşmasıB)
Üç birlik kuralına uyulmasıC)
Manzum olarak yazılmasıD)

Güldürü niteliğinde kısa oyunlara ne ad
verilir?

9.

SkeçA)
TiratB)
ReplikC)
MizansenD)

Divan edebiyatında kişilerin biyografisini
çeşitli yönleriyle ele alan eserlere ne ad
verilir?

10.

MecmuaA)
Edebiyat tarihiB)
TezkireC)
AntolojiD)
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A
“Suyu Arayan Adam” adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisinde aittir?

11.

Aziz NesinA)
Oğuz AtayB)
Hıfzı TopuzC)
Şevket Süreyya AydemirD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim
cümlesidir?

12.

Benim oğlan bu habere çok sevinecek.A)
İki gün sonra yola çıkıyorlar.B)
O benim her zaman dostumdu.C)
Sen de salatayı yap.D)

“Kısa Hayat Hikâyem” adlı eser aşağıdaki
yazar aşağıdakilerden hangisine aittir?

13.

Abidin DinoA)
Necip Fazıl KısakürekB)
Sadık YalsızuçanlarC)
Attilâ İlhanD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
şimdiki zaman ile çekimlenmiştir?

14.

El elin eşeğini türkü ile çağırır.A)
Evdeyim, ders çalışıyorum.B)
Başkan adaylıktan çekilmiş.C)
Bu duruma ailece çok üzüldük.D)

“Savaş Ritimleri” adlı roman aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

15.

Cahit ZarifoğluA)
Abidin DinoB)
Oğuz AtayC)
Ruşen Eşref ÜnaydınD)

Aşağıdaki fiillerden hangisi 2. tekil kişi
dilek-şart kipinde çekimlenmiştir?

16.

sevdikA)
silmeliydimB)
sevinsenC)
bilirsinizD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
yeterlilik fiili ile çekimlenmiştir?

17.

Sabah erkenden kalkar, etrafı toplarsın.A)
Hep aynı olaylar süregeliyordu.B)
Koşuver kızım biraz!C)
O küçücük yazıyı uzaktan okuyabildim.D)

“Gelen konuklarla tokalaştı.” cümlesinde
fiilin öznesine göre yapısı aşağıdakilerden
hangisine örnektir?

18.

DönüşlüA)
İşteşB)
EttirgenC)
EdilgenD)

Aşağıdakilerden hangisi Tomris Uyar’ın
eserlerinden biri değildir?

19.

SeslerA)
GündökümüB)
Bay SessizlikC)
Günlerin TortusuD)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
birleşik yapılıdır?

20.

Baban şimdi gitti.A)
Onun öfkesinden korkulur.B)
Arda dışarıda oturuyor.C)
Bütün gün bana yardım etti.D)
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ALMANCA 5 A
A: Warum bist du müde?
B: -------
A: Dann geh heute früh ins Bett!

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

Ich bin müde, weil ich früh aufgestanden
bin.

A)

Ich freue mich sehr auf deinen Besuch.B)
Ich wäre müde, wenn ich früh in die Schule
gehen müsste.

C)

Ich hätte müde sein können, wenn ich nicht
geschlafen hätte.

D)

In Kreuzberg.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Wohst du schon lange hier?A)
Wo wohnen viele Türken in Berlin?B)
Wann gehst du nach Hause?C)
Was machen die Türken in Berlin?D)

A: Mir passt die Abenteuerreise.
B: Warum denn?
A: -------
B: Nein, ich will keinen Stress.
A: Na, dann passt dir die Erholungsreise.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

Damit ich nur die Sonne genießen kann.A)
Damit ich viel schlafen kann.B)
Weil ich nur faulenzen will.C)
Weil ich die wilde Natur spannend finde.D)

Zeynep steigt ins Auto ein.

Wie lautet der obige Satz im Perfekt?

Yukarıdaki cümlenin di’ li geçmiş zaman
şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

4.

Zeynep wollte ins Auto einsteigen.A)
Zeynep wird ins Auto einsteigen.B)
Zeynep ist ins Auto eingestiegen.C)
Zeynep steigte ins Auto ein.D)

Ist eine Ratenzahlung möglich?

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

5.

İlk taksit ne zaman başlıyor?A)
Taksitle ödeme mümkün mü?B)
Taksit tutarını söyler misiniz?C)
İlk ödemeyi buradan mı yapmalıyım?D)

Die Touristen ------- dem Reiseleiter neugierig
und aufmerksam -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

6.

hören / zuA)
ruhen / ausB)
lesen / vorC)
fahren / abD)
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A
Selim ------- im Sommer in Berlin.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

7.

wirstA)
warB)
wurdeC)
werdenD)

Es ist ------- 22 Uhr, können Sie den Fernseher
bitte -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

8.

ganz / runterstellenA)
etwa / aufstellenB)
fast / lauter einstellenC)
schon / leiser stellenD)

Was bedeutet das Wort “depozito” auf
Deutsch?

“depozito” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

9.

Der AufzugA)
Die EtageB)
Die KautionC)
Die WohnflächeD)

Gestern Nachmittag um 16 Uhr.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Wer kommt heute mit ins Kino?A)
Wo wollt ihr euch treffen?B)
Was macht ihr heute Abend?C)
Wann habt ihr euch getroffen?D)

Was bedeutet für dich Nachbar?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

11.

Nachbar bedeutet für mich, Freund,
Eingeweihter, Leidensgenosse und Trost mit
Kaffee und Kuchen!

A)

Habe schon lange nichts von ihm gehört!B)
Seit dem Abschluss arbeiten wir zusammen
in der selben Abteilung!

C)

Leider weiss ich das auch nicht genau,
vielleicht hilft Ihnen dort drüben die
Information!

D)

Die Regale hängen ------- Wand.

Welches passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

auf demA)
in dieB)
an derC)
über dasD)

Murat legt das Buch ------- Schreibtisch.

Welches passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

unter dasA)
zwischen dieB)
auf denC)
über demD)
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A
In der Hausordnung steht, ------- man die Haustür
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr zuhalten muss.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

14.

dannA)
dassB)
dessenC)
dennD)

Ich ------- immer Rafting machen.

Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlamaz?

15.

wollteA)
wäreB)
konnteC)
durfteD)

Naim Süleymanoğlu und Halil Mutlu ------- Ringer.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

wäreA)
warB)
warenC)
warstD)

Mahmut läuft schnell, İlkay läuft schneller aber
Zeynep läuft -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

17.

für schnellA)
zu schnellB)
als schnellerC)
am schnellstenD)

Welches ist eine Einzelsportart?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

18.

Ringen.A)
Fußball.B)
Volleyball.C)
Basketball.D)

Kaffee trinke ich -------, Tee trinke ich -------, aber
am liebsten trinke ich Milch.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

gern / lieberA)
bestens / schnellerB)
gut / größerC)
viel / besserD)

Was bedeutet das Wort “ändern” auf
Türkisch?

“ändern” sözcüğünün Türkçesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

20.

eğlenmekA)
beklemekB)
başvurmakC)
değiştirmekD)
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FRANSIZCA 5 A
I. Il repart à l’étranger l’année prochaine.
II. Il sera en Belgique.
III. Il y a beaucoup de formalités.
IV. Il aime ce pays.

Choisissez la phrase qui ne convient pas à
l’ensemble.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

1.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

On peut pique-niquer en forêt quand -------.

Complétez la phrase avec la proposition qui
convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

2.

il pleutA)
il fait beauB)
il neigeC)
il y a du ventD)

«Bu akşam neler yapacaksınız?» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Qu’est-ce que vous allez faire ce soir? A)
Que faites-vous ce matin? B)
Qu’est-ce que vous ferez demain? C)
Quelle est votre activité pour le matin? D)

«Eloïse a perdu sa carte d’identité.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Eloïse nüfus cüzdanını kaybetti.A)
Eloïse kimlik bilgilerini aldı.B)
Eloïse kartlarını dağıttı.C)
Eloïse kartlarını herkese verdi.D)

------- est un sport.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

La rueA)
Le skiB)
Le pique-niqueC)
La siesteD)

Lisa : J’adore danser.  
Henri : -------, je l'aime beaucoup. 

Choisissez la réponse qui convient.

Yukarıdaki konuşmada soruyu gerektiren
cevap aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Moi aussiA)
Moi siB)
Pas moiC)
Moi non plusD)

Vanessa est brune, célibataire et très sportive.

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısını
bulunuz.

7.

seuleA)
simpleB)
mariéeC)
fatiguéeD)

Je joue ------- violon.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

deA)
duB)
de laC)
auD)
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A
Avec mon passeport, je peux partir en -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

piedA)
l’étranger B)
FranceC)
l’universitéD)

Chaque -------, ils vont au bord de la mer.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

hiverA)
commeB)
seulC)
étéD)

Nous ------- un livre. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

allons àA)
allonsB)
jouonsC)
lisonsD)

On fait du ski ------- hiver.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

12.

desA)
auB)
enC)
dansD)

Quand je suis fatigué, je -------.

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

13.

fais du véloA)
danseB)
fait du violonC)
me reposeD)

Lisa : Il faut acheter un cadeau à François.
Henri : Que veux-tu lui acheter?
Lisa : Je ne sais pas.
Henri : -------

Choisissez l’expression qui convient.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

14.

Il voyagera.A)
Tu peux acheter une cravate.B)
Il part à l’étranger.C)
Tu organises une fête?D)

Vous regardez ------- télévision.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

laA)
deB)
à laC)
auD)

Des enfants obéissants ------- venus.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

sontA)
étantB)
ayantC)
estD)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0103-A

50 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
I. J’ai décidé d’organiser une fête. 
II. C’est une bonne école. 
III. Je vais inviter tous mes amis. 
IV. On va s’amuser. 

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Cümleler sırasıyla okunduğunda, anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

17.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

A : Qu’est-ce que tu as?
B : J'ai mal ------- dents. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

à laA)
de laB)
auxC)
desD)

Je ne partirai pas seul, je partirai -------.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

personneA)
seuleB)
en vacancesC)
en groupeD)

Pour être en bonne santé, il faut ------- des
produits variés.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

allerA)
changerB)
diminuerC)
mangerD)
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İNGİLİZCE 5 A
A: I can’t carry these boxes.
B: Don’t worry. I ------- help you.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

1.

willA)
beB)
am going to C)
is going toD)

I don’t have a driving licence so I ------ drive a
car.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

couldn’t A)
canB)
couldC)
can’t D)

A: I feel myself into a very different world while 
I’m under water. 

B: ------- is an amazing sport. I agree with you.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

3.

Horse ridingA)
KitesurfingB)
Scuba-divingC)
KnittingD)

Martin really ------- swimming. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

rather A)
keenB)
likesC)
fondD)

We ------- to London next week. We are looking
for a cheap hotel.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

flyA)
is going to flyB)
are going to flyC)
fliesD)

My father is really ------- at fixing things.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

giftedA)
likeB)
interestedC)
goodD)

My roommate is a/an -------person. She always
tells the truth and doesn’t deceive people.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

7.

honestA)
organizedB)
adaptableC)
successfulD)

Bill Gates was a/an ------- person. He had strong
desire to be powerful and rich.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

8.

creative A)
ambitiousB)
confidentC)
determinedD)
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A
If I had had more money, I ------- the concert
tickets.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

would have boughtA)
will buyB)
would buyC)
bought D)

I was sure that I -------the film before.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

10.

had watchedA)
have watchedB)
watchC)
watchesD)

I made my mother dissapointed because I failed
the exam. 

What is the synonym of the underlined word
in the sentence above?

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Interested inA)
AmiableB)
HonestC)
Let downD)

They ------- a new house after they had sold the
old one.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

is boughtA)
had bought B)
buyC)
boughtD)

My son had finished his homework ------- I arrived
home.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

alreadyA)
for B)
sinceC)
beforeD)

You didn’t set the alarm clock last night. You
couldn’t get to the classroom on time.

Which of the following expresses regret for
the situation above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durum
için pişmanlık bildiren doğru bir ifadedir?

14.

I wish I had set the alarm clock.A)
I wish I set the alarm clock.B)
I wish I didn't set the alarm clock.C)
I wish I will set the alarm clock.D)

------- I was sleeping, the thieves broke into the
house.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

If A)
WhileB)
WhenC)
AfterD)

A: --------?
B: I was watching television.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

16.

What are you doing at the momentA)
What were you doing at 8 o’clock yesterdayB)
What will you do tomorrowC)
What did you do last weekD)
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A
I ------- eat meat when I was a child.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

use toA)
didn’t use to B)
don’t use to C)
did use to D)

I broke my ------ last year. I couldn’t walk for a
month.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

eyeA)
earB)
legC)
finger D)

I couldn’t pass the exam. I wish -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

I would work harderA)
I work harderB)
I had worked harderC)
I am going to work harderD)

------- I had finished all the work, I drank coffee.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

SinceA)
AfterB)
BeforeC)
AlreadyD)
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ALMANCA 8 A
Ein Wissenschaftler hat die Spülmaschine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

1.

erfundenA)
erratenB)
erscheinenC)
erledigenD)

Hier rechts ist der Auslöserknopf.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

2.

Hast du ein neues Apparat?A)
Wie funktioniert dieser Fotoapparat?B)
Kannst du meine Fotos machen?C)
Wem gehört dieses Gerät?D)

Was bedeutet das Wort “Die Erfindung” auf
Türkisch?

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

3.

buluşA)
uzaklıkB)
levhaC)
mirasD)

Was macht man mit dem Staubsauger?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4.

Man kann sich damit das Essen warm
machen.

A)

Damit kann man die Kleider waschen.B)
Diese Maschine kocht guten Tee.C)
Man saugt die Teppiche und Fussböden.D)

Der Haartrockner, mit ------- wir unsere Haare
trocknen, ist ein praktisches Gerät.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

demA)
dieB)
dasC)
derD)

Ich will ein Bügeleisen, -------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

6.

der ganz gut backtA)
der sehr gut kühltB)
die auch gut trocknetC)
das sehr gut glättetD)

Mit dem Auto und den technisch------- Geräten ist
unser Alltag bequemer.

Welche Endung passt in die obige Lücke?

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

7.

-esA)
-erB)
-enC)
-eD)
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A
Was bedeutet das Wort ”onaylamak” auf
Deutsch?

“onaylamak” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

ablaufenA)
bestätigenB)
vernichtenC)
benötigenD)

A: ------- Geräte verwendet deine Freundin?
B: Sie verwendet moderne Geräte.

Welches Wort passt in die Lücke im obigen
Dialog?

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

9.

WozuA)
WieB)
Was fürC)
WannD)

Ich habe ein Smartphone.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

10.

Wie teuer ist dein Handy?A)
Woher hast du dein Handy?B)
Wie lange hast du das Handy?C)
Was für ein Handy hast du?D)

Das Paket wird von mir durch die Post geschickt.

Welcher der folgenden Sätze hat die gleiche
Bedeutung?

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

11.

Die Post hat mir das kleine Paket geschickt.A)
Das ist das Paket, das klein war.B)
Ich schicke das Paket durch die Post.C)
Ich kann das Paket zur Post bringen.D)

Ich / ein / Paket / schicken / kleines / möchte

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

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

12.

Paket kleines möchte ich ein schicken.A)
Möchte schicken ich kleines ein Paket.B)
Schicken möchte ein ich Paket kleines.C)
Ich möchte ein kleines Paket schicken.D)

Das Faxgerät / Die Spülmaschine / Das Handy /
Die E-Mail

Welches Wort passt nicht zu den anderen in
der obigen Wortgruppe?

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

13.

Die SpülmaschineA)
Die E-MailB)
Das Faxgerät C)
Das HandyD)
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A
Was bedeutet das Gegenteil von “nötig“?

“nötig“ sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

14.

unnötigA)
nötigsteB)
möglichC)
wichtigD)

Ich gebe mein Geld für Computerzubehör aus.

Welche Frage passt zur obigen Antwort?

Yukarıdaki cevabı gerektirecek soru
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

15.

Wozu hast du einen Computer?A)
Wofür gibst du dein Geld aus?B)
Wann hast du deinen Computer gekauft?C)
Wo ist dein neuer Computer?D)

Was bedeutet das Wort “Die Geheimzahl” auf
Türkisch?

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

16.

DeneyA)
ŞifreB)
GelirC)
Katkı D)

Welches ist kein Zahlungsmittel?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

Die KreditkarteA)
Das BargeldB)
Der KontoauszugC)
Die BankomatkarteD)

Ich muss ------- Tage in der Woche arbeiten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

jedenA)
immerB)
seltenC)
siebenD)

-------, kann ich mir ein Auto kaufen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

Wenn ich kenneA)
Wenn ich spareB)
Wenn ich renneC)
Wenn ich wechselD)

------- ich reich wäre, ------- ich eine Weltreise
machen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

Wem / könnenA)
Wie / kannstB)
Wenn / könnteC)
Weil / kannD)
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FRANSIZCA 8 A
La semaine dernière, les enfants ------- au cirque.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

1.

allerA)
vontB)
sont allésC)
irontD)

Je vois un homme marchant dans la rue.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Sokakta yürüyen bir adamı çiziyorum.A)
Bu adamı yürüyüşünden tanıdım.B)
Bu, dün sokakta gördüğüm adama benziyor.C)
Sokakta yürüyen bir adam görüyorum.D)

La Turquie est un -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

paysA)
campagneB)
villeC)
villageD)

I. Ensuite, je vais faire le tour du monde.
II. J’ai pris de nouvelles résolutions cette année.
III. Tout d’abord, j’ai décidé d’économiser de

l’argent. 
IV. Bientôt c’est le nouvel an.
V. Enfin, je vais recommencer mes études. 

Mettez les phrases dans le bon ordre.

Yukarıdaki cümleleri bir paragraf oluşturacak
şekilde doğru sıraya koyunuz.

4.

I / II / III / IV / VA)
I / V / III / IV / IIB)
III / IV / V / I / IIC)
IV / II / III / I / VD)

«Je veux m’occuper de moi.» 

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Bir şeylerle meşgul olmak istiyorum.A)
Kendime vakit ayırmak istiyorum.B)
Seninle ilgileneceğim artık.C)
İnsana kendisine bakmalıdır. D)

-------, ils viendront chez nous.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

HierA)
Le mois prochainB)
La dernière foisC)
Le mois dernierD)

Pierre déteste la ville. Il est ------- la vie en ville.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

contreA)
protesteB)
pourC)
parD)

Alice ne veut ------- danser ------- jouer.

Choisissez les mots qui conviennent.

Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

ne / niA)
ni / neB)
ni / niC)
pas / neD)
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A
Ma lettre ------- lue par ma mère.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

a étéA)
fontB)
familleC)
chezD)

«La porte est ouverte par ma sœur.» 

Choisissez la forme active de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin etken hali
aşağıdakilerden hangisidir?  

10.

Ma sœur a ouvert la porte.A)
Ma sœur ouvrira la porte. B)
Ma sœur ouvre la porte.C)
Ma sœur va ouvrir la porte.D)

------- homme s’appelle Ludovic.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

11.

CetteA)
CetB)
CeC)
CesD)

trop      /      je      /      fatigué      /      suis
   I                II                 III                  IV

Mettez dans le bon ordre.

Yukarıdaki kelimelerin kurallı ve anlamlı bir
bütün oluşturan dizilişi aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

I, III, II, IVA)
II, I, III, IVB)
II, III, I, IVC)
II, IV, I, IIID)

Il a perdu ses clés ------- sa sœur.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

parA)
à cause deB)
quandC)
maisD)

«Marie est contre la vie en ville.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Marie için şehir hayatı zordur.A)
Marie şehirde yaşamak istiyor.B)
Marie şehir hayatına karşıdır.C)
Marie oturduğu şehri çok seviyor.D)

Sophie veut ------- de fumer.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

arrêterA)
apprendreB)
faireC)
prendreD)

Pierre : -------? 
Paul : En courant.

Choisissez la question qui convient.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada cevabı
gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Pourquoi parles-tuA)
Qui a couruB)
Tu veux quelque chose C)
Comment es-tu tombéD)
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A
«Les enfants ont mangé des bonbons.»

Choisissez la forme passive de la phrase
ci-dessus.

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Les bonbons ont été mangés par les
enfants.

A)

Les bonbons se mangent par les enfants.B)
Les bonbons auront été mangés par les
enfants.

C)

Les bonbons seront mangés par les enfants.D)

Demain, Léa et Léo ………… les courses.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

irontA)
ferontB)
feronsC)
prendraD)

Ils déménagent à la campagne: ils vont y -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

19.

acheterA)
décrireB)
écrireC)
vivreD)

Henri fait la cuisine ------- de la musique.

Choisissez le mot/l'expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

20.

écouterA)
écouteB)
en écoutantC)
écoutantD)
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İNGİLİZCE 8 A
If he hadn’t ------- up yoga, he wouldn’t have
recovered soon.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

1.

takeA)
takenB)
tookC)
takingD)

Ali: Could you please turn the volume up?
Sarah: ------- because I have a headache.

Which of the following completes the
dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

2.

I’m afraid I can’t A)
Yes, of courseB)
My pleasureC)
I’ d be happy toD)

Kevin: Would it be possible to -------?
David: Yeah, sure. I can do that. 

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

3.

opening the windowA)
help me with my homeworkB)
giving me that pencilC)
bought a ticket for meD)

A: What were you doing when I called you last 
night?

B: -------

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

4.

I wanted to cook.A)
I cooked.B)
I was cooking.C)
I would like to cook.D)

The reason ------- I have come here is to help
you.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

5.

whenA)
whyB)
whatC)
whichD)

Jack: Would you help me with my grocery
shopping?
Ahmet: ------- . I love that.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

6.

Of course.A)
I’m afraid I can’t.B)
No, I’m sorry.C)
I’m busy.D)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0103-A

61 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
I lost my passport ------- I went to the police
station to declare.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

7.

alsoA)
butB)
howeverC)
soD)

Helen: If you could send me that summary before
the deadline, that ------- be really great.
Sarah: No problem. I’ll try.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

8.

wouldA)
areB)
isC)
will not beD)

It started to snow suddenly ------- I was driving on
my route.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

9.

thenA)
whenB)
whileC)
afterD)

A: I passed my driving test.
B: ------- because it is a simple test.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

10.

You are jokingA)
I don’t mindB)
I can’t believe itC)
ReallyD)

My brother should get his car -------, otherwise he
will have trouble.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

11.

repairingA)
repairsB)
repairC)
repairedD)

If we use ------- energy, we can solve
environmental problems.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

12.

cleanA)
dirtyB)
messyC)
wasteD)

A: How often do you ------- the Internet? 
B: Three times a day.

Which of the following completes the
dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

13.

turn on A)
enterB)
surfC)
goD)
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A
We should ------ more trees in order to prevent
deforestation.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

14.

findA)
collectB)
cut C)
plantD)

We should be more ------- about environmental
issues.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

15.

carelessA)
problematicB)
reliableC)
sensitiveD)

One of the beneficial consequences of
technological developments is -------.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

using chemical weaponsA)
testing on animalsB)
developing CO2C)
curing diseasesD)

I’ll have my students ------- to the text.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

17.

to listenA)
listeningB)
listenC)
listenedD)

Mary: I feel so sorry about last night.
Jane: Me too. -------

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

18.

You shouldn’t shouted at your mother.A)
You shouldn’t have shouted at your mother.B)
You shouldn’t be shout at your mother.C)
You shouldn’t shout at your mother.D)

I wish I ------- in Antalya now.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

19.

amA)
goB)
wereC)
beD)

I wish I ------- the door before I went out.
Unfortunately, the thieves entered my house.

Which of the following completes the
sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar? 

20.

had lockedA)
lockB)
lockedC)
have lockedD)
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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.




