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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 A
I.   Akıl,  insan    bedeni    ile    ilgili           olarak  

Allah  Teâlâ'nın  yarattığı  ruhani bir cevherdir.
II.  Akıl, kendisi  sayesinde    hak   ile batıl bilinen
     şeydir.
III. Akıl, düğüm atmışçasına bağlanmak, bir şeye 
     gönülden inanmak demektir. 

Yukarıdakilerden hangileri İslam âlimlerinin
akıl ile ilgili tariflerindendir?

1.

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

Allah’a (c.c.), Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ve
onun haber verdiği her şeye yürekten inanıp,
kabul ve tasdik eden kimseye ne ad verilir?

2.

İmamA)
MelekB)
MüminC)
MüezzinD)

Vahiy ve peygamberlerden gelen haberlere
ne ad verilir?

3.

Sadık haberA)
Kesin haberB)
Doğru haberC)
Ahlâki haberD)

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de
evrenin yaratılışı ile ilgili ayetlerden biridir?

4.

“Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın
büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar.”

A)

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı
alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı)
öğreten, (böylece) insana bilmediğini
bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.”

B)

“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı
günde yaratan, sonra arşa istivâ eden;
geceyi, durmadan kendisini kovalayan
gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve
yıldızları emrine boyun eğmiş durumda
yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki yaratma da
buyurma da yalnız ona aittir. Âlemlerin rabbi
olan Allah yüceler yücesidir.”

C)

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu
anlar.”

D)

İman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğru değildir?

5.

İman dinin merkezinde yer alır.A)
İman sözlükte "güven içinde bulunmak,
korkusuz olmak, tasdik etmek ve inanmak"
anlamlarına gelir.

B)

İman bu dünyada insana manevi bir huzur
verirken ahirette de kurtuluşa erdirerek
cehennem azabından uzak tutar.

C)

İman, dinin diğer boyutlarına göre üzerinde
en az durulan konudur.

D)

İslam dininde inanılması gereken esasların
bütününe ve bunları konu edinen ilme ne ad
verilir?

6.

İtikadA)
AkaidB)
TevhidC)
MüminD)

Aşağıdakilerden hangisi felsefede bilginin
kaynağını sadece duyu organlarıyla elde
edilen ve tecrübe edilen bilgiler olarak kabul
eder?

7.

Doğa bilimcilerA)
Akılcılar (rasyonalistler)B)
SezgicilerC)
Deneyciler (empiristler)D)

Aşağıdakilerden hangisi salih amel olarak
zikredilen örneklerden biri değildir?

8.

Ailesinin nafakasını temin etmek için
çalışmak

A)

Kötülüğü tavsiye edip iyilikten alıkoymakB)
Güzel söz söylemekC)
Karşılaştığı mümin kardeşine tebessüm
etmek

D)
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A
-------, bir kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini,
sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve
bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri
kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

AkılA)
İmanB)
HanifC)
AmelD)

Din ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

10.

Din, insanı lüzumsuz ve zararlı endişelere
yakınlaştırarak hayatını zorlaştırır. 

A)

Din insanı hem içten hem dıştan kuşatan,
onun düşünce ve davranışlarında kendini
gösteren bir disiplindir.

B)

Din, insanı bencillikten ve kendine
tapmaktan kurtarıp özgürleştirir ve insanı
maddi âlemin esiri olmaktan ve cansız
nesnelere boyun eğmekten uzaklaştırır. 

C)

Din insanlara yön verip, onları iyi ve faydalı
şeyler yapmaya yönelten bir hayat
nizamıdır.

D)

İnsanın doğası ve din ilişkisi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

11.

İnsan, yapısı itibariyle dine muhtaç değildir.A)
İnsanın manevi ihtiyaçlarını en güzel şekilde
karşılayacak olan etken maddiyattır. 

B)

İnsan yaratılışı gereği her zaman yüce ve
kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve
ondan yardım dileme ihtiyacını hisseder. 

C)

Bir inanca sahip olmak, onu savunmak ve
bu inanca uygun davranmak tüm canlılara
ait bir özelliktir.

D)

İmanın esasları kaç tanedir?12.

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

Aşağıdakilerden hangisi dinin tanımı için
yapılan tariflerin ortak noktalarından biri
değildir?

13.

Dinin bir aksiyon alanı yoktur. A)
Din insanları özü itibariyle hayır olana
yönelten bir kanundur. 

B)

Din,  ilâhî kaynaklıdır. C)
Din, akıl sahibi insanlara hitap eder.D)

Aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye
sağladığı faydalardan biri değildir?

14.

Namaz, kişiye mutluluk ve huzur verir.A)
Namaz, insana zamanı kullanmayı, planlı ve
programlı bir hayat sürdürmeyi sağlar.

B)

Namaz insanı kötülüklere yönlendirir. C)
Namaz, zorluklara karşı bir direnç, hayatın
içinde insana bir rahatlık vesilesidir.

D)

Farz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

15.

Farz, terim olarak ise Allah ve Resûlü’nün
mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı
tarzda istediği fiil demektir. 

A)

Namaz, oruç, hac, zekât gibi temel ibadetler
"Farzı kifaye" örnekleridir. 

B)

Farzların yapılmasında büyük sevaplar
vardır ve özürsüz yere terk edilmesi de
cezayı gerektirir.

C)

Farz, dinen sorumlu sayılan her Müslüman
tarafından yapılması kesin olan emirlerdir.

D)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) devamlı olarak
yaptığı ve sırf mecburi olmadığını göstermek
için ara sıra terk ettiği fiillere ne ad verilir?

16.

MendupA)
Bid’atB)
Sünneti zevâid C)
Sünneti müekkedeD)
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A
İslam’da dinin emir ve yasakları karşısında
sorumluluk ve yükümlülük taşıyan kişilere -------
denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde
tamamlar?

17.

mükellefA)
mübahB)
çocukC)
ibadetD)

Kur’an-ı Kerim’den sonra dinimizin ikinci
temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

MendupA)
MübahB)
SünnetC)
MekruhD)

I.   İbadeti yalnız Allah (c.c.) için yapmak
II.  İbadet ederek Allah'ın  (c.c.) rızasını                
     kazanmaya çalışmak
III. Kendisine sunulan nimetlere şükretmek

Yukarıdakilerden hangileri İslam’da ibadetin
temel amaçları içinde yer alır?

19.

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

Kurban Bayramı’nda kurban kesmek, vitir
namazını ve bayram namazlarını kılmak,
namazda Fatiha suresini okumak
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

20.

MekruhA)
HaramB)
FarzC)
VacipD)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 3 A
Aşağıdaki Allah’ın zati sıfatlarından hangisi
Allah’ın bir ve tek olmasını ifade eder?

1.

KıdemA)
VahdaniyetB)
Beka C)
VücudD)

-------, insanın hür iradesi ile Allah’a (c.c.)
yönelmesi, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına
uygun bir yaşam sürmesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

2.

Kur’an okumaA)
DuaB)
İbadetC)
TövbeD)

I. İlim
II. Kıdem
III. Beka
IV. Hayat
V. Semi

Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın Subûti
sıfatlarındandır?

3.

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

Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Peygamberimizin Medine’ye öğretmen olarak
gönderdiği böylelikle İslam’ın ilk öğretmeni
unvanına kavuşan sahabedir?

4.

Erkam b.Ebil- EkramA)
Hz. AliB)
Mus’ab b. UmeyrC)
Usame b. ZeydD)

Tövbe etmenin kaç şartı vardır?5.

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

I. Allah (c.c.) inancı, insanın anlam arayışına bir
cevaptır.

II. Allah (c.c.) inancı, varlığa bakışımızı
değiştirir.

III. Allah (c.c.) inancı, insanın davranışlarını
güzelleştirir.

Yukarıdakilerden hangileri Allah (c.c.)
inancının, insan hayatına katkılarındandır?

6.

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

Hz. Muhammed’e “Muhammedü’l Emin” ismi
hangi özelliğinden dolayı verilmiştir?

7.

Alçakgönüllü olmasıA)
Yardımsever olmasıB)
Güvenilir olmasıC)
Sabırlı olmasıD)

Tezhip sanatıyla uğraşan kişiye ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

8.

müzehhipA)
ressamB)
hattatC)
heykeltraşD)

El yapması kitapları süslemek için sulu boya ile
yapılan resim sanatına ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

HatA)
TezhipB)
MinyatürC)
EbruD)

Aşağıdakilerden hangisi insanların Allah ile
irtibat kurma yollarından biri değildir?

10.

Dua etmekA)
İbadet etmekB)
Tövbe etmekC)
Amel etmekD)
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A
İslam dininin korumayı amaçladığı kaç temel
esas vardır?

11.

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

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının
meşhur şairlerinden biridir?

12.

Hacı Bektaşi VeliA)
FuzuliB)
MevlanaC)
Hoca Ahmet YeseviD)

Aşağıdakilerden hangisi Babillilere
peygamber olarak gönderilen kişidir?

13.

Hz. ŞuaybA)
Hz. MusaB)
Hz. İbrahimC)
Hz. YusufD)

Mûte savaşı kaç yılında yapılmıştır?14.

629A)
620B)
589C)
545D)

Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf
edebiyatının meşhur mutasavvıflarından
biridir?

15.

NedimA)
Yunus EmreB)
FuzuliC)
BakiD)

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de hak ve hakikatin
yılmaz savunucularından olan yedi yiğit mümin
gençten bahseder. İçinde yaşadıkları putperest
toplumun batıl inançlarına karşı çıkarak Allah’a
(c.c.) imam eden bu gençlere -------
denilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

BilgeA)
ÂlimB)
SahabeC)
Ashab-ı KehfD)

Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın
eserlerinden biri değildir?

17.

Şehzade CamiA)
Selimiye CamiB)
Taç MahalC)
Süleymaniye CamiD)

Sultan Ahmet Cami’ni aşağıdaki mimarlardan
hangisi inşa etmiştir?

18.

Sedefkâr Mehmet AğaA)
Mimar SinanB)
Mimar İsmail EfendiC)
Mimar Mehmet İsa EfendiD)

-------, duygu, düşünce ve hayallerin güzel,
etkileyici ve ahenkli bir sesle ifade edilmesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

EbruA)
MusikiB)
TasavvufC)
DivanD)

I. Hz. Yusuf (a.s.)
II. Ashab-ı Kehf
III. Sâmiri
IV. Hz.Meryem (a.s.)

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an-ı Kerim’de
kendilerinden övgüyle bahsedilen
gençlerdendir?

20.

I ve IIA)
II ve IIIB)
III ve IVC)
I, II ve IVD)
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FİZİK 4 A
I. Ses, dalgalar halinde yayılır.
II. Ses dalgaları yayılmak için esnek bir ortama

ihtiyaç duyar.
III. Ses, hava moleküllerinin titreşimiyle oluşur.

Ses ve ses dalgaları ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

1.

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

Birinci ortamdan ikinci ortama giren ışık için
sapma açısı 16° dir. İkinci ortamda ışığın 37°
ile kırıldığı bilindiğine göre ikinci ortamın
kırılma indisi kaçtır?
(n1=1, sin53°=0,8, sin37°=0,6)

2.

0,52A)
1,21B)
1,33C)
2,57D)

Bir keman telinin kütlesi 4 g ve uzunluğu 10
cm'dir. Keman telini geren kuvvet 4 N
olduğuna göre, oluşan dalganın hızı kaç
m/s'dir?

3.

10A)
20B)
30C)
40D)

Işık kaynağı ile cisim arasındaki uzaklık
azalırsa tam ve yarı gölgenin büyüklüğünde
nasıl bir değişim olur?

4.

Tam gölge azalır, yarı gölge artar.A)
Tam gölge artar, yarı gölge azalır.B)
Tam ve yarı gölge azalır.C)
Tam ve yarı gölge artar.D)

I. Kaynağın frekansı
II. Ortamdaki yayılma hızı
III. Kaynağın titreşim genliği

Bir kaynak sabit frekansta dalga
üretmektedir. Buna göre, bu dalgaların
dalgaboyları yukarıdakilerden hangilerine
bağlıdır?

5.

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

I. Ayna ile odak arasındaki cismin görüntüsü
sanal değildir.

II. Çukur aynada sonsuzdaki cismin görüntüsü
nokta şeklindedir.

III. Asal eksene paralel gelen ışınlar aynadan
yansıdıktan sonra kendisi veya uzantısı
odaktan geçer.

Küresel aynalarda yansıma ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

6.

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

Sırasıyla yarıçapları r, 2r ve 4r olan metal
kürelerin merkezine her birinin ışık şiddeti I
olan ışık kaynakları konulmuştur. Buna göre,
kürelerin aydınlanma şiddetleri arasındaki
bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

E1 E2 = E3A)

E2 E1 E3B)

E3 E2 E3C)

E1  E2  E3D)

I. Baş yukarı gönderilen atmanın bir kısmı baş
yukarı yansır.

II. Gelen atmanın hızı yansıyan atmanın
hızından büyüktür.

III. Kalın yayda oluşturulan atmanın genliği her
zaman yansıyan dalganın genliğinden daha
büyüktür.

Kalın yaydan ince yaya gönderilen atma ile
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

8.

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

Bir hareketin periyodu 5 s ise frekansı kaç
Hz'dir?

9.

0,2A)
0,3B)
0,5C)
0,8D)

Bir gitar telinin ucundan saniyede 5 atma
gönderiliyor. Buna göre, bu atmaların
periyodu kaç s'dir?

10.

1/9A)
1/7B)
1/5C)
1/3D)

2019 AÖO-AÖL I. DÖNEM 0104-A

7 İzleyen sayfaya geçiniz.



A
Astronotların ayın yüzeyinde arkadaşlarının
sesini duyamamalarının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Üretilen frekansların radyo frekanslarının
üzerinde olması

A)

Ses yayılımı için ortamın uygun olmamasıB)
Ayın yüzeyinde çok fazla kraterin olmasıC)
Sıcaklığın gece boyunca çok düşük ve gün
boyunca çok yüksek olması

D)

Dalga hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

12.

Dalganın taşıdığı enerjinin büyüklüğünü
gösteren özelliği genliğidir.

A)

Dalga, esnek bir ortamda enerjinin
taşınmasını sağlayan titreşim ve sarsıntıdır.

B)

Bir dalga üzerindeki aynı özelliğe sahip iki
nokta arasındaki uzaklığa dalga boyu denir.

C)

Dalganın frekansı "λ" sembolü ile gösterilir.D)

Düzgün aralıklarla 5 s'de 10 kez suya batırılan
çubuğun oluşturduğu su dalgalarında ardı
ardına gelen 8 dalga tepesi arası uzaklık 16
cm olarak ölçülüyor. Buna göre, oluşturulan
bu su dalgalarının sudaki yayılma hızı kaç
m/s olur?

13.

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

Kırılma indisi 1,5 olan bir A ortamında ışık
ışınlarının hızı 25 m/s'dir. Bu ışık ışını, hızı 50
m/s olan bir B ortamına girerek kırılıyor.
Buna göre, B ortamının kırılma indisi kaçtır? 

14.

0,75A)
1,55B)
2,25C)
2,75D)

Mavi boya aşağıdaki renklerin hangilerinin
karışımından elde edilir?

15.

Sarı + MagentaA)
Cyan + YeşilB)
Magenta + CyanC)
Cyan + SarıD)

I. X ışınları
II. Ses dalgaları
III. Kızılötesi

Yukarıdakilerden hangileri elektromanyetik
dalgalar arasında yer almaz?

16.

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

Bir düzlem aynaya gelen ışın normale
yaklaşacak şekilde 30° döndürülürse
yansıyan ışın hangi yönde kaç derece sapar?

17.

Normale yaklaşacak şekilde 30°A)
Normalden uzaklaşacak  şekilde 30°B)
Normalden uzaklaşacak  şekilde 60°C)
Normale yaklaşacak şekilde 60°D)

I. Doğrusal dalga kendisine paralel yerleştirilmiş
doğrusal engele çarptıktan sonra dik olarak
geri döner.

II. Gelme açısı yansıma açısına eşittir.
III. Doğrusal dalgalar tümsek engelden

yansıyınca dairesel dalga şeklinde yayılır.

Doğrusal su dalgaları ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

18.

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

Deprem ölçümü için kullanılan araç
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

TakografA)
SismografB)
Diyapozon C)
BarografD)

Bir dalga kaynağı ile üretilen ardışık iki atma
arası 5 m ve yayılma hızı 20 m/s olan dalgalar
saniyede kaç atma ile oluşur?

20.

4A)
5B)
10C)
15D)
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KİMYA 4 A
Arrhenius (Arhenyus)’un asit tanımına göre
aşağıda kimyasal formülü yazılmış türlerden
hangisi asit olamaz?

1.

HClA)
H2SO4B)
H2CO3C)
NH4OHD)

Mg(OH)2 + 2x  MgCl2 + 2y

Yukarıdaki tepkime için x ve y türleri neler
olabilir?

x y

2.

HCl H2OA)
KOH H2OB)
HNO3 H2OC)
HCl NH4ClD)

- Halk arasında yemek sodası olarak da bilinir.
- Isıtıldığında CO2 gazı açığa çıkar.
- Amfoter özellik gösterir.
- Diş macununda bulunur.

Yukarıda özellikleri ve kullanım alanından
bahsedilen tuz aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Sodyum karbonatA)
Sodyum bikarbonatB)
Kalsiyum karbonatC)
Sodyum klorürD)

I. CO2
II. N2O5
III. SO2
IV. CaO

Yukarıdaki bileşiklerin hangileri sulu
ortamda asit gibi davranır?

4.

Yalnız IVA)
I ve IVB)
II ve III C)
I, II ve IIID)

Bazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

5.

Sönmüş kireç saç ve derimize zarar verir.A)
Yağ çözücüler kostik maddelerden üretilir.B)
Sudkostik metallerden yapılmış boruları
aşındırır.

C)

Kostiksoda cildimizi aşındırır.D)

Piyasada satılan kireç çözücü yerine
aşağıdakilerden hangisi kullanılırsa
kireçlenme giderilebilir?

6.

Yemek sodasıA)
SirkeB)
Çamaşır sodasıC)
Sofra tuzuD)

I. Soy metal; hem asit hem bazlarla etkileşen
metaldir.

II. Kral suyu; üç hacim derişik HCl ve bir hacim
derişik HNO3 karışımıdır.

III. Bazik oksit; metallerin oksijen elementiyle
oluşturduğu bileşiktir.

IV. Asit; ciltte kayganlık hissi oluşturan, tadı acı
olan bir maddedir.

Asit ve bazlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

7.

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

I. Sirke
II. Çamaşır Suyu
III. Domates
IV. Kan

Yukarıdaki maddelerden hangilerinin pH
değeri 7’nin altındadır?

8.

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

MgO  H2O  Mg(OH)2

SO2  H2O  H2SO3
N2O5  H2O  2HNO3

Yukarıdaki tepkimelere göre hangi oksit
bileşikleri bazik oksittir?

9.

MgO , SO2A)
MgOB)
H2SO3 , N2O5C)
SO2 , N2O5D)
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A
Asit yağmurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

10.

Asit yağmurları sulardaki canlı yaşamı
tehlikeye sokar.

A)

Asit yağmurunun pH değeri 5,5’den
büyüktür.

B)

Asit yağmuruna sülfürik asit ve nitrik asit
sebep olmaktadır.

C)

Hava kirletici gazlar asit yağmuruna sebep
olmaktadır.

D)

- Hijyen amacıyla kullanılan temizlik ürünüdür.
- Sönmüş kireç üzerinden klor gazı geçirilerek

oluşur.
- Kimyasal formülü Ca(OCl)2 olarak bilinir.

Yukarıda tanımlanan ürünün halk dilindeki
adı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Tuz ruhuA)
Çamaşır sodasıB)
Çamaşır suyuC)
Kireç kaymağıD)

İlacın kısa sürede etki etmesi isteniyorsa
aşağıdaki ilaç formlarından hangisi en
uygundur?

12.

ŞurupA)
HapB)
İğneC)
MerhemD)

Riviera yağ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

13.

Sızma yağ ile rafine yağ karıştırıldığında
oluşur.

A)

Bitki tohumlarının sadece preslenmesi ile
oluşur.

B)

Yağdaki mumsu maddelerin uzaklaştırılması
için rafinasyon uygulanır.

C)

Yağa NaOH gibi bazların eklenmesiyle
asitliği düşürülen yağdır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi diş macunlarında
temel bileşen olarak kullanılır?

14.

RenklendiricilerA)
TatlandırıcılarB)
Yükseltgen maddelerC)
Yüzey aktif maddelerD)

Mayonez, ketçap gibi gıdalarda yağlı ve sulu
kısımların ayrılmaması için hazır gıdalarda
kullanılan katkı maddesi aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Koruyucu A)
TatlandırıcıB)
EmülsiyonlaştırıcıC)
AntimikrobiyalD)

120 – 140 °C’a kadar ısıtılıp ani soğutma
işlemine tabi tutulan süte ne ad verilir?

16.

Köy sütüA)
Pastorize sütB)
Günlük sütC)
UHT sütD)

  koduyla sembolize edilen, tek
kullanımlık plastik çay bardaklarının da
üretiminde kullanılan polimer
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Polivinil klorürA)
PolistirenB)
PolipropilenC)
Polietilen teraftalatD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal polimerdir?18.

KevlarA)
KauçukB)
İpekC)
PolietilenD)

Yaygın günlük hayat kimyasalları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Yağların potasyum hidroksit ile
tepkimesinden katı sabun elde edilir.

A)

Sabun ve deterjandaki suyu seven yapıdaki
uç hidrofildir.

B)

Sabunun yüzey aktif maddesi yağ asitlerinin
sodyum veya potasyum tuzlarıdır.

C)

Deterjan moleküllerinin hidrofob ucu kirlere
çekim kuvveti uygular.

D)

Isıya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı,
yanmayan, yapışmaz özelliği olan, tava ve
tencerelerin yüzeyine kaplanan, yaygın adı
teflon olan polimer aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Polietilen teraftalatA)
Politetraflor etenB)
Polivinil klorürC)
PolistirenD)
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MATEMATİK 2 A

Yukarıdaki ABC üçgeninde [DE]//[AC], |BE|=8
cm, |EC|=x cm, |ED|=4 cm ve  |CA|=7 cm
olduğuna göre, x kaç cm'dir?

1.

5A)
6B)
8C)
9D)

Alanları oranı  olan benzer iki üçgenin

benzerlik oranı kaçtır?

2.

2/9A)
4/9B)
2/3C)
8/9D)

Yukarıdaki ABC üçgeninde açıortay,

ve 

olduğuna göre,  kaç cm’dir?

3.

30/9A)
30/7B)
35/6C)
42/5D)

Yukarıdaki üçgenlerde 

ve 
(ABC üçgeni ile DEF üçgeni eş üçgenler) ise,

kaç cm’dir?

4.

15A)
17B)
18C)
19D)

Aşağıda kenar uzunlukları verilen
üçgenlerden hangisi bir dik üçgen belirtir?

5.

6 cm, 8 cm, 12 cmA)
7 cm, 24 cm, 26 cmB)
10 cm, 24 cm, 26 cmC)
8 cm, 15 cm, 19 cmD)

Bir üçgenin kenar uzunlukları sırasıyla 10
cm, x cm ve 12 cm olduğuna göre x in
alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en
büyük tam sayı değerinin toplamı kaç cm’dir?

6.

24A)
25B)
26C)
27D)

Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, 
derecedir?

7.

29A)
34B)
39C)
59D)
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A

Yukarıdaki şekilde  
olduğuna göre, m+n kaçtır?

8.

15A)
18B)
20C)
35D)

olmak üzere ise

kaçtır?

9.

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

Yukarıdaki ABC üçgeninde [AB][AC],
[AH][BC], │BH│= 8 cm ve │HC│= 18 cm
olduğuna göre,  │AH│= x kaç cm'dir?

10.

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

4, x, 6, 10, 8 ve 12  tam sayılarının aritmetik
ortalaması 10 olduğuna göre, x kaçtır?

11.

5A)
10B)
15C)
20D)

Uluslararası öğrenci festivalinde bir araya gelen
öğrencilerin uyrukları yukarıdaki daire grafiğinde
verilmiştir. 

Festivaldeki toplam öğrenci sayısı 180
olduğuna göre, festivaldeki Alman öğrenci
sayısı kaçtır?

12.

25A)
30B)
35C)
40D)

Yukarıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin,
Matematik yazılısından aldıkları notlara göre
dağılımları verilmiştir.

Buna göre, sınıf mevcudu kaçtır?

13.

26A)
28B)
30C)
32D)
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A
Bir futbol takımının son 8 maçta attığı gol
sayısı sırasıyla 3, 7, 5, 6, 1, 3, 5, 2 olduğuna
göre bu dağılımın ortanca değeri (medyanı)
kaçtır?

14.

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

On öğrencinin matematik sınavında aldığı
puanlar 30, 80, 80, 50, 65, 50, 100, 50, 25, 40
olduğuna göre, bu dağılımın tepe değeri
kaçtır? 

15.

30A)
50B)
80C)
100D)

100 metre uzunluğunda bir tel 3, 4, 6, 7
sayıları ile doğru orantılı olacak biçimde dört
parçaya ayrılırsa, en küçük parça kaç metre
olur?

16.

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

Üç kişi 100.000 TL'yi;  birinci  kişi  paranın

ünü, ikinci kişi kalan paranın ünü

alacak şekilde paylaşacağına göre üçüncü
kişi kaç TL alır?

17.

25.000A)
35.000B)
50.000C)
75.000D)

%10 kârla 165 TL’ye satılan bir maldan elde
edilen kâr miktarı kaç TL’dir?

18.

18A)
16,5B)
15C)
13,5D)

Tuz oranı %15 olan 40 kg tuzlu su karışımına
2 kg tuz ve 8 kg su ilave edilirse yeni
karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?

19.

15A)
16B)
20C)
25D)

 olduğuna göre x’in değeri kaçtır?20.

4A)
5B)
7C)
8D)
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SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 A
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin
zihinsel ve sosyal yararlarından biridir?

1.

Olumlu düşünebilme ve stresle başa
çıkabilme yeteneğini geliştirir.

A)

Kalbin ritmini düzenler.B)
Kas ve eklemlerin esnekliğini korur.C)
Kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.D)

Tıbbi atıklar üzerinde “Dikkat Tıbbi Atık” ve
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi bulunan
atıklar hangi renkli tıbbi atık poşetlerinde
toplanmalıdır?

2.

YeşilA)
SiyahB)
TuruncuC)
KırmızıD)

Aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklık
yollarından biridir?

3.

İmmün serüm enjeksiyonuA)
Plasenta ve anne sütüB)
Ölü veya zayıflatılmış proteinlerC)
AşılamaD)

Vücuda önceden belli maddeler verilerek
kişide belli hastalıklara karşı özel dayanıklılık
durumu geliştirme işlemine ne ad verilir?

4.

İmplantA)
VektörB)
AşıC)
BağımlılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi yeterli ve dengeli
beslenme için dört yapraklı yonca modelinde
yer alan besin gruplarından biri değildir?

5.

Tatlı ve tatlı ürünleriA)
Süt ve süt ürünleriB)
TahıllarC)
Sebze ve meyvelerD)

Ergenlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

6.

Hızlı büyüme ve uzama kasların uygun
şekilde çalışmasını aksatır.

A)

Fiziksel gelişme kız ve erkek çocuklarda
aynı zamanda ve hızda olmaz.

B)

Aile ile sürekli çatışma içinde olurlar.C)
Bebeklikten çocukluğa geçiş sürecidir.D)

Aşağıdakilerden hangisi dişlerin
görevlerinden biri değildir?

7.

Konuşmayı ve seslerin doğru şekilde
çıkmasını sağlamak

A)

Estetik olarak yüze bir bütünlük vermekB)
Nefes almayı kolaylaştırmakC)
Besinleri koparmaya, parçalamaya ve
besinlerin öğütülmesine yardım etmek

D)

Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tam
tıkanan kişilerde görülen özelliklerden biri
değildir?

8.

Nefes alamaz.A)
Konuşmaya çalışır, zor da olsa bir şeyler
söyler.

B)

Bir süre sonra morarmaya başlar.C)
Acı çekerek yüzünü buruşturur.D)

Burun kanamalarında ilk yardım
uygulanmasında yapılacak işlemlerle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.A)
Burun kanatları iki parmakla en az 5 dakika
tutulur.

B)

Yaralının kanaması durmuyorsa 112 aranır.C)
Yaralının başı hafifçe arkaya yatırılır.D)

Yaşam kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı
sağladıktan sonra solunumu ve/veya kalbi
durmuş kişiye yapay solunum ile
akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp
masajı ile de kalpten özellikle beyne kan
pompalanmasını sağlamak üzere yapılan
ilaçsız müdahaleye ne ad verilir?

10.

Temel yaşam desteğiA)
Solunum izlemeB)
TıkanmaC)
Koma pozisyonuD)

Herkesin gizliliğe uygun olan bir ortamda her
türlü sağlık hizmetini almaya hakkı olması
aşağıdaki hasta hak ve sorumluluklarından
hangisine girmektedir?

11.

Başvuru ve dava hakkıA)
Bilgilendirilmiş rıza hakkıB)
Mahremiyet hakkıC)
Güvenlik hakkıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi deri yolu ile
zehirlenme belirtilerinden biri değildir?

12.

Gözlerde yanma, baş ağrısıA)
Baş dönmesi, bulantı, kusmaB)
Vücut ısısında artmaC)
Düzensiz solunumD)

Aşağıdakilerden hangisi sınavdan önce sınav
kaygısıyla başa çıkma önerilerinden biridir?

13.

Sınava uykunuzu almış olarak girinA)
Bilemediğiniz ya da hatırlayamadığınız
sorular olabileceğini kabul ederek kendinizi
telkin edin

B)

Duruş ve pozisyonunuzu değiştirerek
sınavda rahatlamaya çalışın

C)

Yapamadığınız sorularla inatlaşıp zaman
kaybetmeyin

D)

Hastalıkların olumsuz sonuçlarının
sınırlandırılması ve engelliliğin önlenmesi
için yapılan koruyucu sağlık hizmeti
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Birincil korumaA)
İkincil korumaB)
Üçüncül korumaC)
Dördüncül korumaD)

Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını
etkileyen çevresel etmenlerden olan kimyasal
etmenlerden biri değildir?

15.

Ev ve iş yerlerinin havasıA)
Gıda katkı maddeleriB)
ZehirlerC)
Kanser yapıcı maddelerD)

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel
uygulamalarından biri değildir?

16.

BildirmeA)
İzlemeB)
KurtarmaC)
KorumaD)

Yeterli ve dengeli beslenmeyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Besin çeşitliliği artırılmalıdır.A)
Özellikle meyve, sebze ve protein içeren
besinler her gün tüketilmelidir.

B)

Enerji harcamasına uygun beslenilmelidir.C)
Öğün atlanmalıdır.D)

Aşağıdakilerden hangisi su ve besin
hijyeninde dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri değildir?

18.

Sokakta ya da açıkta satılan ve kaynağı
bilinmeyen yiyecekler tüketilmemelidir.

A)

Gıdalar üstü kapalı tutularak sinek ve
böceklerden korunmalıdır.

B)

Şüpheli durumlarda suyun kaynatılmasına
ve filtre edilmesine gerek yoktur.

C)

Mutfak ve yemek yenen yerlerin temizliğine
özen gösterilmelidir.

D)

Aşağıdakilerden hangisi “3. Basamak Sağlık
Hizmetleri” vermektedir?

19.

Aile sağlığı merkezleriA)
Ruh sağlığı ve hastalıkları hastaneleriB)
Devlet hastaneleriC)
Toplum sağlığı merkezleriD)

-------, kişinin toplumdan ve devletten sağlığının
korunmasını, gerektiğinde tedavi edilerek
iyileştirilmesini isteyebilmesi ve toplumun
sağladığı imkanlardan faydalanabilmesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

20.

Hasta hakkıA)
Sosyal hizmetB)
Acil hizmetC)
Sağlık hakkıD)
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SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2 A

Bu çizgiler aşağıdakilerden hangisini ifade
etmektedir?

1.

Çıkmaz sokak çizgileriniA)
Yazılar ve işaretleriB)
Yaya geçidi çizgileriniC)
Park yasağı çizgileriniD)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin
önlerinde giden bir aracı geçmeleri için
uymaları gereken kurallardan biri değildir?

2.

Arkasından gelen bir başka sürücünün
kendisini geçmeye başlamış olması

A)

Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük
yaratmayacak şekilde ve aracının bu geçişe
uygun durumda bulunması

B)

Yolu kullananların tümü için tehlike ve engel
yaratmadan geçmek için kullanacağı şeridin
yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş
olması

C)

Önünde giden sürücünün bir başka aracı
geçme niyetini belirten uyarma işaretini
vermemiş bulunması

D)

İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve
dikkatli geçilmesini bildiren ışık
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Yaya simgeli kırımızı ışıkA)
Kırmızı ışıkB)
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkC)
Yaya simgeli yeşil ışıkD)

Yukarıdaki resme göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

4.

2 numaralı araç takip mesafesine
uymamıştır.

A)

1 numaralı araç dönüş işaretini yanlış
kullanmıştır.

B)

2 numaralı araç yanlış şeritte bulunmaktadır.C)
1 numaralı araç doğru geçmekte olan 2
numaralı araca yol vermemiştir.

D)

Çocuk koltukları kaç grupta incelenir?5.

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

70 km/sa hızla birbirini takip eden araçların
takip mesafesi en az kaç metredir?

6.

20A)
35B)
40C)
45D)

Kamyon ve çekicileri kullanacak kişiler hangi
sınıf sürücü belgesi almak zorundadır?

7.

A1A)
A2B)
BC)
CD)
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A
Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim
ve yükseköğretim öğrencilerinin
taşınmalarında kullanılan ticari tescilli yolcu
taşımaya mahsus taşıtlara ne ad verilir?

8.

Okul servisiA)
OtobüsB)
MetroC)
Taksi dolmuşD)

Trafik işaret ve görevlilerine uymadaki
öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinde
sırasıyla, doğru olarak verilmiştir?

9.

Trafik görevlisinin işaretleri, ışıklı trafik
işaretleri, yol çizgileri diğer işaretleme
elemanları, trafik işaret levhalar

A)

Yol çizgileri diğer işaretleme elemanları,
trafik işaret levhaları, trafik görevlisinin
işaretleri, ışıklı trafik işaretleri

B)

Trafik görevlisinin işaretleri, ışıklı trafik
işaretleri, trafik işaret levhaları, yol çizgileri
diğer işaretleme elemanları

C)

Işıklı trafik işaretleri, trafik işaret levhaları,
trafik görevlisinin işaretleri, yol çizgileri diğer
işaretleme elemanları

D)

Trafik ortamında yaya olarak bulunan
kişilerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili
aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

Aydınlatmaların az olduğu yerlerde yürüyen
yayalar açık renk giymeli ve ışıklı bir cihaz
taşımalıdır.

A)

Çocukları ile yürüyen anne babalar
çocuklarının ellerinden tutarak çocuklarını
taşıt trafiği olan tarafta yürütmelidir.

B)

Yaya kaldırımının tamamı işgal
edilmemelidir.

C)

Yaya kaldırımları kullanılmalı, taşıt yolundan
yürünmemelidir.

D)

Kara yolu üzerinde trafik çizgileri ile ayrılmış
bölümlerden her birine ne ad verilir?

11.

KavşakA)
Trafik levhasıB)
ŞeritC)
Yol çizgisiD)

İnsanların, hayvanların ve araçların ulaşım
yolları üzerindeki hal ve hareketlerine ne ad
verilir?

12.

TrafikA)
AdapB)
DüzenC)
KuralD)

Aşağıdakilerden hangisi raylı sistemlerde
yolculuk yapan yolcuların uyması gereken
güvenlik önlemlerinden biri değildir?

13.

Tren kapılarının kapanmasına engel
olunmamalıdır.

A)

Demir yolu hattına inmek, bu hatlarda
karşıya geçmek tehlikeli ve yasaktır.

B)

Bu araçlar kullanılırken trenden inen yocular
binenlere öncelik tanımalıdır.

C)

Tren kapılarından sarkılmamalıdır.D)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğü
bulunan araçların işaretini alan araç
sürücülerinin uyacağı kurallardan biridir?

14.

Geçiş üstünlüğüne sahip aracın arkasına
takılıp hız yapmak

A)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar tamamen
geçinceye kadar beklememek

B)

Kırmızı ışıkta bekliyorsa olduğu yerde
durmak

C)

Taşıt yolu üzerinde yer açmakD)

Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma
araçlarında sürücülerin dikkat etmesi
gereken davranışlardan biri değildir?

15.

Araca kapasitesinden çok yolcu almalıA)
Cep telefonu ile konuşmamalıB)
Durağa gelmeden aracı durdurmamalıC)
Yolculara kibar davranmalıD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi özel araçları
gereksiz yere kullanmanın neden olduğu
zararları en aza indirmek için alınacak
önlemlerden biri değildir?

16.

Aynı istikamete giden kişilerle ortak araç
kullanılmalı

A)

Özel araçlar kısa mesafeler için tercih
edilmeli

B)

Trafiğe çıkmak için trafiğin yoğun olduğu
saatler tercih edilmemeli

C)

Mümkün olduğunca, toplu taşıma araçları
tercih edilmeli

D)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının
ekonomik etkilerinden biridir?

17.

Yetişmiş insan gücünün kaybedilmesiA)
Kazaya uğrayan kişilerin uyku bozukluğu
yaşaması

B)

Kaza geçiren kişilerin yakınlarının da bu
durumdan etkilenmesi

C)

Kaza geçiren kişinin sosyal hayattan
uzaklaşması

D)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kaynaklı çevre
kirliliğini en aza indirmek için alınabilecek
önlemlerden biridir?

18.

Özel araçlarla trafiğe çıkılmalı, toplu taşıma
araçlarının kullanılmaması

A)

LPG gibi alternatif yakıt türlerinin
kullanılmasının yasaklanması

B)

Motorun gücünden yararlanılarak kullanılan
klimanın soğuk ve sıcak havalarda daima
kullanılması

C)

Eski teknolojili araçların yetkili servislerde
bakıma tabi tutulması

D)

Aşağıdakilerden hangisi genel niteliklerine
göre trafik işaret levhaları gruplarından biri
değildir?

19.

Duraklama ve park etme işaret levhalarıA)
Trafik bilgi işaret levhalarıB)
Sağlık uyarı işaret levhalarıC)
Trafik tanzim işaret levhalarıD)

-------, genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim okullarının çevresinde özellikle
öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış
ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde
tamamlar?

20.

Yaya geçidiA)
Okul geçidiB)
Geçiş hakkıC)
KavşakD)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 A
Aşağıdakilerden hangisi bir organizmanın
kararlı bir iç çevre ve dengeye sahip olmasını
ifade eder?

1.

Homeostasi A)
PleuraB)
ÜreterC)
Karbonik anhidrazD)

Aşağıdaki yapılardan hangisi distal tüpü
oluşturur?

2.

Bowman kapsülüA)
MedullaB)
Proksimal tüpC)
Henle kulpu D)

Aşağıdakilerden hangisi embriyoyu darbe ve
sarsıntılara karşı koruyan yapıdır?

3.

KoriyonA)
Amniyon sıvısı B)
Vitellus kesesiC)
AllantoyisD)

Aşağıdakilerden hangisi gırtlak kapağına
verilen addır?

4.

EpiglottisA)
Bronş B)
AlveolC)
PleuraD)

Aşağıdakilerden hangisi zigot hücre
bölünmeleri sırasında enerji sağlamak için
harcanmaktadır?

5.

UterusA)
Blastula B)
MorulaC)
Vitellus D)

Böbreğin en küçük işlevsel birimine ne ad
verilir?

6.

NöronA)
PleuraB)
Nefron C)
KorteksD)

Aşağıdaki hücrelerden hangisi testosteron
hormonunu salgılar?

7.

Leydig A)
UterusB)
VajinaC)
OositD)

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi
rahatsızlıklarından biri değildir?

8.

KOAHA)
Pnömoni B)
TüberkülozC)
MS D)

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemini
oluşturan organlardan biri değildir?

9.

GırtlakA)
AkciğerB)
Kalp C)
BurunD)

Aşağıdakilerden hangisinde embriyonun
gelişim evrelerinin sırası dogru olarak
verilmişdir?

10.

Gastrulasyon - Bölünme - Farklılaşma -
Organogenez

A)

Organogenez-Bölünme-Gastrulasyon-Farklıl
aşma

B)

Farklılaşma - Bölünme - Gastrulasyon -
Organogenez

C)

Bölünme - Gastrulasyon - Farklılaşma -
Organogenez

D)
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A
Aşağıdakilerden hangisi embriyo gelişiminin
4. haftasından sonra madde alışverişinin
sağlandığı yapıdır?

11.

Vajina A)
Plasenta B)
UterusC)
ServiksD)

Aşağıdakilerden hangisi soluk alma sırasında
gerçekleşen işlemlerden biri değildir?

12.

Göğüs boşluğunun genişlemesiA)
Havadaki oksijenin alveollere gelmesiB)
Akciğerlerdeki hava basıncının artmasıC)
Havanın akciğerlere dolmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi üreme hücrelerine
verilen addır?

13.

PlasentaA)
Gamet B)
UterusC)
NefronD)

Aşağıdakilerden hangisi bir parazitizm
örneğidir?

14.

Anemon-Palyaço balığıA)
Timsah-KuşB)
İnsan-TenyaC)
Mantar-AlgD)

Kömünitelerin birbirileri ile kesişim
bölgelerine ne ad verilir?

15.

MutualizmA)
EkotonB)
NişC)
RekabetD)

Aşağıdakilerden hangisi komünitelerin
içerdiği farklı tür sayılarını tanımlamaktadır?

16.

Tür çeşitliliği A)
PopülasyonB)
RekabetC)
EkotonD)

Kullandıkları besin kaynaklarına göre
çürükçül canlılara ne ad verilir?

17.

OmnivorA)
HerbivorB)
SaprofitC)
KarnivorD)

Ceviz ağacının salgıladığı juglon
maddesinden dolayı kendisinin
etkilenmemesi fakat diğer bitkilerin ceviz
ağacının altında üreyememeleri durumu
hangi simbiyotik ilişkiye örnektir?

18.

KommensalizmA)
Amensalizm B)
Parazitizm  C)
MutualizmD)

Aşağıdakilerden hangisi bir habitatın
bozulma olmadan ihtiyaçlarını
karşılayabildiği maksimum birey sayısını
tanımlayan terimdir?

19.

Taşıma kapasitesi A)
KlimaksB)
Büyüme kapasitesiC)
EkotonD)

Aşağıdakilerden hangisi CO2'nin kandaki
taşınma şekilleri arasında yer almaz?

20.

Karbominohemoglobin şeklindeA)
Bikarbonat şeklindeB)
Çözünmüş olarakC)
Kristal şeklinde D)
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SEÇMELİ BİYOLOJİ 3 A
6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 formülü
aşağıdaki olaylardan hangisine aittir?

1.

FotosentezA)
KemosentezB)
OksidasyonC)
FermentasyonD)

Klorofil taşıyan canlıların ışık enerjisini
kullanarak inorganik maddelerden organik
madde sentezlemesine ne ad verilir?

2.

DefosforilasyonA)
KemosentezB)
FotolizC)
FotosentezD)

Glikoliz reaksiyonunda glikoz molekülünün
solunum tepkimelerine katılabilmesi için
harcanan ATP sayısı kaçtır?

3.

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

Fotosentez sonucu üretilen organik
besinlerin yapısında depolanan kimyasal bağ
enerjisi ne tür  bir enerjidir?

4.

Potansiyel enerjiA)
Kinetik enerjiB)
Sonsuz enerjiC)
Naturel enerjiD)

Aşağıdaki oksijenli solunum evrelerinin
hangisinde oksidatif fosforilasyon ile ATP
sentezlenir?

5.

Pirüvik Asitten Asetil - CoA OluşumuA)
Krebs DöngüsüB)
GlikolizC)
Elektron Taşıma SistemiD)

Deoksiriboz aşağıdakilerden hangisinin
yapısında yer alır?

6.

tRNAA)
mRNAB)
DNAC)
Azotlu bazD)

Kanser, omurilik zedelenmeleri, alzheimer ve
parkinson gibi hastalıkların tedavileri için
umut olarak görülen hücreler
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Yapay organ için üretilen hücrelerA)
Embriyonik kök hücrelerB)
Sağlıklı üreme hücreleriC)
Laboratuvar ortamında üretilen klon hücrelerD)

Aşağıdakilerden hangisi pirimidin bazıdır?8.

TiminA)
GuaninB)
UrasilC)
AdeninD)

I. Işık enerjisi kullanılır.
II. Gece gündüz gerçekleşebilir.
III. Sadece prokaryat canlılar tarafından

gerçekleştirilir.

Kemosentez ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?

9.

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

DNA'nın eşlenmesi sırasında hata
oluşmasıyla genlerin değişikliğe uğramasına
ne ad verilir?

10.

RotasyonA)
MutasyonB)
AplikasyonC)
OksidasyonD)
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A
DNA'nın yapı birimi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

PürinA)
RibozB)
DeoksiribozC)
NükleotitD)

DNA'da belirli bir özelliği ifade etmeye
yarayan, belirli bir çeşit proteini kodlayan ve
bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan
anlamlı şifrelere ne ad verilir?

12.

GenA)
PolizomB)
OrjinC)
NükleinD)

Bir atom ya da molekülden elektron
ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimelere ne
ad verilir?

13.

TranskripsiyonA)
FosforilasyonB)
FermantasyonC)
OksidasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin hızını
etkileyen faktörlerden biri değildir?

14.

SıcaklıkA)
Klorofil miktarıB)
Oksijen yoğunluğuC)
Işık şiddetiD)

Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon
sonucu üretilen gıda maddelerinden biri
değildir?

15.

ÇikolataA)
KefirB)
BozaC)
Şalgam suyuD)

Çoğunlukla farklı bir türden gen aktarımıyla
belirli özellikleri değiştirilmiş canlılara ne ad
verilir?

16.

Klon organizmaA)
Genom haritası çıkarılmış organizmaB)
Model organizmaC)
Genetiği değiştirilmiş organizmaD)

DNA'nın eşlenerek bir kopyasını
oluşturmasına ne ad verilir?

17.

PolimerazA)
TranskripsiyonB)
ReplikasyonC)
TranslasyonD)

ADP molekülüne bir fosfat grubu eklenerek
ATP sentezlenmesi aşağıdakilerden
hangisine örnektir?

18.

Ekzergonik tepkimeyeA)
FosforilasyonaB)
DefosforilasyonaC)
Biyosentez tepkimeyeD)

Canlılarda gerçekleşen tüm metabolik olayları
denetleyen, genetik özelliklerin kuşaktan
kuşağa aktarılmasını sağlayan ve canlıları
birbirlerinden farklı kılan organik moleküllere
ne ad verilir?

19.

Fosforik asitlerA)
Hidroklorik asitlerB)
Nükleik asitlerC)
Karbonik asitlerD)

nRNA yönetiminde gerçekleşen protein
sentezi  aşağıdakilerden hangisidir?

20.

TranskripsiyonA)
TranslasyonB)
OksidasyonC)
MutasyonD)
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SEÇMELİ COĞRAFYA 3 A
Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim
değişimi sonucu deniz seviyesinin
yükselmesinin yaratacağı olumsuz etkilerden
biri değildir?

1.

Kıyı erozyonunun azalmasıA)
Kıyı şeritlerindeki alanların sular altında
kalma riski 

B)

Sulak alanların tuzlu su altında kalmasıC)
Tuzlu deniz suyunun kıyı bölgelerde yer
altına karışması

D)

Yağış düzeni iklimlere göre farklılık gösterir.
Buna göre dünyada yağışın en fazla olduğu
yerler aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Moritanya ve Nijer gibi 7 ülkenin içinde yer
aldığı Sahel bölgesi

A)

Muson ikliminin, ekvatoral ve okyanusal
iklimin görüldüğü yerler 

B)

Kutup bölgeleriC)
Yüksek basınç şartlarının yaşandığı tropikal
çöller

D)

Astronomi kökenli ekstrem doğa olayları ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Uzaydaki dev kaya parçalarına asteroit adı
verilir.

A)

2013'de Rusya'da yerden 30 km yukarıda
parçalanan göktaşının yarattığı patlama
yaklaşık 30 atom bombasının patlamasına
eş değerdir ancak yüksekte olması etkisini
azaltmıştır.  

B)

Asteroit ve kuyruklu yıldızlardan savrulan
parçalar atmosfere girdikten sonra küçülerek
meteorları oluşturur.

C)

Büyük bir asteroitin Dünya'ya çarpması en
sık gözlenen astronomik doğa olayıdır.

D)

İnsan kaynaklı iklim değişiminin olumsuz
etkilerinin önlenmesi ve sera gazı salınımının
düşürülmesini teklif eden ilk uluslararası
anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 

4.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi (1992)

A)

Kyoto Protokolü (1997)B)
Doha İklim Konferansı Düzenlemeleri  
(2012)

C)

Paris İklim Anlaşması (2016)D)

Atmosferin sera etkisi olmasaydı Dünya'da
ortalama hava sıcaklığı kaç derece (°C)
olacaktı?

5.

-15A)
-18B)
-20C)
-22D)

Alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa
olayları ekstrem doğa olayları olarak tanımlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekstrem
bir doğa olayıdır?

6.

BoranA)
GöçB)
NemC)
MeltemD)

Küresel ısınma sonucu artan ortalama sıcaklıklar
neticesinde bazı canlılar çevreye kolay uyum
sağlayabilme özellikleriyle küresel iklim
değişiminden olumlu yönde etkileneceklerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu canlılardan
biridir?

7.

Kutup ayılarıA)
FarelerB)
Deniz kuşlarıC)
KurbağalarD)

Aşağıdakilerden hangisi çölleşmenin
nedenlerinden biri değildir?

8.

Su kaynaklarının korunmasıA)
İklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklıkB)
Bitki örtüsünün tahrip edilmesiC)
Aşırı otlatmaD)

Aşağıdakilerden hangisi ulaşım üzerinde
etkili olan beşeri faktörlerden biridir?

9.

Yeryüzü şekilleri A)
Coğrafi konumB)
İklimC)
Ekonomik faaliyetlerD)

Ülkemizdeki ilk demiryolu ulaşımı aşağıdaki
hangi iki şehir arasında yapılmıştır?

10.

Eskişehir-AnkaraA)
Aydın-DenizliB)
İzmir-AydınC)
İzmir-Uşak D)

Dış alım giderlerinin dış satım gelirlerinden
fazla olması durumuna ne ad verilir?

11.

Dış ticaret fazlasıA)
Dış ticaret açığıB)
Mal ve hizmetlerin üretiminde artışC)
Dış ticaret hacmiD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki
bölgesel kalkınma projelerinden biri
değildir?

12.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)A)
Konya Ovası Projesi (KOP)B)
Güney Marmara Projesi (GMP)C)
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)D)

Birbirleri ile sürekli etkileşim halinde olan
sanayileşme, şehirleşme ve göç; toplumun
günlük hayatına getirdiği birçok iyileşmenin
yanında toplumsal ve ekonomik sorunlara da yol
açmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmeden
kaynaklanan başlıca sorunlardan biri
değildir?

13.

Güvenliğin azalışıA)
Trafik yoğunluğuB)
Çevre sorunlarının artmasıC)
İstihdam artışıD)

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin insana
olan olumsuz etkileri arasında yer alır?

14.

Yeni iş sahalarıA)
Mal ve hizmetleri üretmek için gerekli iş
gücü miktarında azalma

B)

Sosyal ve psikolojik sorunlarC)
Mal ve hizmetlerin üretiminde artışD)

Anadolu’dan geçen İpek Yolu ve Baharat Yolu
gibi önemli tarihi yolların önemini
yitirmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Dünyanın yuvarlak olduğunun keşfi A)
Osmanlı İmparatorluğu'nun sanayileşmesiB)
Doğu ticaret mallarının önemini yitirmesiC)
Doğuya giden yeni yolların keşfiD)

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Asya
ticaretindeki yükselişe ciddi bir ivme
kazandıran ve “Asya Kaplanları” olarak
bilinen ülkelerden biridir?

16.

SingapurA)
TaylandB)
Kuzey KoreC)
Japonya D)

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin somut
kültürel miraslarından biridir?

17.

El sanatlarıA)
Hacivat-Karagöz B)
Sümela ManastırıC)
DokumacılıkD)

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki serbest
bölgelerin kuruluş amaçlarından biridir?

18.

İthalat odaklı üretim ve yatırımları
desteklemek 

A)

İşletmeleri ihracata yönlendirmekB)
İthalatı ihracat karşısında korumakC)
Ülkeye yapılacak yabancı yatırımı
sınırlandırmak

D)

Hayata geçirildiğinde, şehirsel hava
kirliliğini ortadan kaldıracak olan “yüzen
deniz anası” projesi aşağıdaki ülkelerden
hangisine aittir?

19.

FransaA)
İngiltereB)
ÇinC)
JaponyaD)

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı
(BTE) nerede üretilen doğal gazı Türkiye'ye
taşımaktadır? 

20.

IrakA)
İranB)
ErmenistanC)
AzerbaycanD)
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SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 A
I. Dünya Savaşı sonunda Almanya ile İtilaf
Devletleri arasında imzalanan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Neuilly (Nöyyi)A)
Versailles (Versay)B)
Trianon (Triyanon)C)
St. Germain (Sen Jermen)D)

ABD Başkanı Wilson’un Paris Barış
Konferansı’nda üzerinde en çok durduğu
konu aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Milletler Cemiyeti’nin kurulmasıA)
Troman Doktrini’nin yayınlanmasıB)
NATO’nun kurulmasıC)
Marshall Planı’nın uygulamaya sokulmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya
Ekonomik Krizi’nin Türkiye’ye etkilerinden
biri değildir?

3.

Tarımsal ürünlerin üreticilerinin büyük bir
yoksullaşma süreciyle karşı karşıya kalması

A)

Ham madde ve tarım ürünleri fiyatlarında
düşüş yaşanması

B)

Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesiC)
Türkiye’nin döviz gelirlerinin hızla artmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Rusların Hokand
Millî Hükümetini devirmesinin ardından
yaptıkları katliama tepki olarak Ergaş Korbaşı
önderliğinde başlatılan Türkistan millî
mücadelesidir?

4.

Keşmir HareketiA)
Basmacı HareketiB)
Bağlantısızlar HareketiC)
Uzak Doğu HareketiD)

Aşağıdakilerden hangisi nesneleri geometrik
biçimlerde gösteren bir sanat akımıdır?

5.

ArianismA)
BipedalizmB)
FütürizmC)
KübizmD)

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’da “Meiji
Restorasyonu” döneminin özelliklerinden
biri değildir?

6.

İngiliz uzmanlarla modern bir donanmanın
kurulması

A)

Derebeylik sisteminin bütün ülkeye
yayılması

B)

Avrupa ve Amerika’ya öğrenciler
gönderilmesi

C)

Kadın erkek her Japon için ilköğretimin
zorunlu hâle getirilmesi

D)

Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında
başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal
ve ekonomik açıdan egemenliği altına alarak
yayılmasına ne ad verilir?

7.

SömürgecilikA)
EntegrasyonB)
ÜltimatomC)
DeklarasyonD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın
nedenleri arasında yer almaz?

8.

Japonya’nın Uzak Doğu ve Pasifik’te
İngiltere ve ABD’nin baskısında olması

A)

1929 Ekonomik Buhranı’nın tüm dünyada
ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal
olumsuzluklar

B)

Avusturya-Macaristan Veliahdı Ferdinand’ın
Saraybosna'da öldürülmesi

C)

İtalya’nın Avrupa siyasetinde etkinliğini
artırmak istemesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı
sırasında yaşanan olaylardan biri değildir?

9.

Normandiya ÇıkartmasıA)
Pearl Harlbour BaskınıB)
Sarıkamış HarekâtıC)
Stalingrad KuşatmasıD)

1930'larda "Maginot Hattı"nı kuran devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

AlmanyaA)
JaponyaB)
İtalyaC)
FransaD)
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A
Aşağıdakilerden hangisi “İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi”nde yer almaz?

11.

Sadece soylu kişilerin eğitim hakkı vardır.A)
Yasalar önünde herkes eşittir.B)
Herkes mal ve mülk edinme hakkına
sahiptir.

C)

Kölelik yasaktır.D)

TBMM tarafından, II. Dünya Savaşı’nın
etkilerini azaltmak ve ekonomik yönden
gerekli koruyucu önlemleri almak amacıyla
18 Ocak 1940 tarihinde çıkarılan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Hıyanet-i Vataniye KanunuA)
Tevhid-i Tedrisat KanunuB)
Takrir-i Sükûn KanunuC)
Millî Korunma KanunuD)

Aşağıdakilerden hangisi 4-11 Şubat 1945’te
düzenlenen Yalta Konferansı sonucunda
kabul edilen kararlardan biri değildir?

13.

Almanya için dört ayrı müttefik işgal
bölgesinin oluşturulması

A)

Polonya’da özgür bir seçimin yapılmasıB)
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliğinin
kabul edilmesi

C)

Savaş suçlularının yargılanmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Bildirisi’nin
maddelerinden biri değildir?

14.

Temel ham maddelerden eşit biçimde
faydalanılacak

A)

Savaştan sonra toprak kazanılmayacakB)
İlgili halkın onayı alınmadan toprak
değişikliği yapılmayacak

C)

Mihver devletler silahlandırılacakD)

SSCB’nin Avrupa’da egemenlik kurmaya
başlaması üzerine, Truman Doktrini’ni ve
Marshall planını uygulamaya koyan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

JaponyaA)
İtalyaB)
ABDC)
ÇinD)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra süper güçler
olarak ortaya çıkan Sovyetler Birliği ile
Amerika Birleşik Devletleri’nin silaha
başvurmaktan kaçındıkları döneme ne ad
verilir?

16.

Soğuk SavaşA)
Demir PerdeB)
Uzak SavaşC)
İşgal GünleriD)

Aşağıdakilerden hangisi “Dörtlü Takrir”e
(1945) imza atan kişilerden biri değildir?

17.

Celal BayarA)
İsmet İnönüB)
Adnan MenderesC)
Fuat KöprülüD)

Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve
ruhani lideri aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Aliya İzzetbegoviçA)
Martin LutherB)
Mahatma GandhiC)
Ebulfez ElçibeyD)

Sputnik Uydusu’nu 1957 yılında uzaya
gönderen  ülke aşağıdakiler hangisidir?

19.

FransaA)
RusyaB)
ÇinC)
JaponyaD)

Türkiye NATO’ya hangi yıl üye olmuştur?20.

1952A)
1944B)
1940C)
1938D)
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SEÇMELİ FİZİK 2 A
Sarım sayısı n ve gerilim V olmak üzere,
yükseltici transformatör için aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

1.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki şekilde üzerinde 2.000 sarım
bulunan akım makarasının uzunluğu 200
cm’dir. Akım değeri 4A olduğuna göre, akım
makarasının merkez eksenindeki manyetik
alan şiddeti kaç Tesla’dır? (  = 3, )

2.

A)

B)

C)

D)

kaç milivolt’tur?

3.

175A)
145B)
75C)
45D)

I. Levhaların yüzey alanı ile ters orantılıdır.
II. Levhalar arası yalıtkan maddenin cinsine

bağlıdır.
III. Levhalar arası uzaklık ile doğru orantılıdır.

Sığacın sığası ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur? 

4.

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

Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları 5 m olan
eşkenar üçgenin iki köşesine;  C

 ve C yükleri yerleştirilmiştir.
Eşkenar üçgenin üçüncü köşesinde bulunan
A noktasındaki toplam potansiyel enerji kaç
volt’tur?

5.

A)

B)

C)

D)

Transformatörün birinci devresindeki
manyetik akı değişimi sonucunda
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

6.

Devrelerin sarım sayısı eşitlenir ve yükseltici
transformatör özelliği gösterir.

A)

İndüksiyon yoluyla “seconder akım” oluşur.B)
İndüksiyon yoluyla “primer akım” oluşur.C)
Primer’deki güç, Seconder’deki güce
eşitlenerek ideal transformatör haline gelir.

D)
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A
Bir alternatif gerilim kaynağında, üretilen
emk zamanla denklemine
göre değişmektedir. Alternatif gerilim
kaynağına, direnci 12 olan bir iletken tel
bağlanırsa, telin üzerinden geçen akımın
zamana bağlı ifadesi aşağıdakilerden hangisi
olur?

7.

A)

B)

C)

D)

 ve  yükleri, kenar
uzunluğu d birim olan eşkenar üçgenin
köşelerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Sistemin toplam elektriksel potansiyeli
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki şekilde verilen yüklü iletken ve
paralel levhalar, 120 volt’luk bir üretece
bağlanmıştır. CA noktaları arasındaki
potansiyel farkın, DB noktaları arasındaki
potansiyel farka oranı kaçtır? 

9.

1,2A)
2B)
2,8C)
3,4D)

Yukarıdaki xy koordinat sisteminde 

yer aldığı sistemde,  yüküne etkiyen net
kuvvet büyüklüğü kaç Newton’dur?

10.

53A)
59B)
61C)
72D)

Gerilimin zamanla değişimi
 olan bir gerilim kaynağı

50'luk dirence bağlanmıştır. Alternatif
akımın etkin değeri kaç amperdir? 

11.

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

Yukarıdaki    xy    koordinat    sisteminde  

koordinatına yükleri
yerleştirilmiştir. İki yükün (0;0) koordinatında
oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü kaç
N/C’dur?

12.

A)

B)

C)

D)
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A

Üzerinden 2i ve 4i akımları geçen A ve B
telleri yeterli uzunluktadır. A telinden geçen
akımın O noktasında oluşturduğu manyetik
alan şiddetinin büyüklüğü M ise, O
noktasındaki bileşke manyetik alan şiddeti
kaç M olur?

13.

5/3A)
7/3B)
5/2C)
7/2D)

I. Birbirine diktir.
II. Yük miktarı ile çizgi yoğunluğu ters orantılıdır.
III. Yönü pozitif yükten negatif yüke doğrudur.

Yukarıdakilerden hangileri Elektrik Alan
Çizgilerinin özellikleri arasındadır?

14.

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

Yukarıdaki yük-potansiyel grafiğine göre, 

 ve  yüklerinin biriktiği sığa değerleri
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur? 

15.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki şekilde KL iletken çubuğu, sayfa
düzleminden dışarı doğru, şiddeti B = 10T
olan manyetik alan çizgileri içinde 2 m/sn
hızla hareket ettiriliyor. R direncinden geçen
indüksiyon akımı kaç amper olur?

16.

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

Yukarıdaki şekilde 0,6 kg kütleli 
yüklü iletken küre, düşeyle 37o açı yapacak
şekilde  yönü sağdan sola doğru olan düzgün
bir elektrik  alan   içinde asılı durumda
dengededir. Sistemdeki elektrik alan şiddeti
kaç N/C’dur? (tan37o = 0,75;  g = 10 )

17.

730A)
794B)
820C)
900D)

Yukarıdaki şekilde üzerinden 3A’lik akım
geçen tel, A noktasını merkez alarak 30 cm
yarıçaplı yarım halka şeklinde kıvrılmıştır. A
noktasında oluşan manyetik   alan  şiddeti  
kaç   Tesla'dır? 

18.

A)

B)

C)

D)

Yüzey alanı olan kare şeklindeki bir

çerçeve  T değerindeki manyetik
alan içinde, alan çizgilerine dik olarak
şekildeki gibi yerleştirmiştir. Çerçeve
manyetik  alan  çizgilerine 37o açı yapacak
şekilde   yerleştirilirse    manyetik    akı
değişimi kaç wb olur? (cos0o = 1; cos37o =
0,8; cos53o = 0,6)

19.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki şekilde verilen sistemde, 5 A’lik
akım geçen tel, 10 A’lik akım geçen 10 cm
yarıçaplı tel halkaya teğet geçmektedir.
Halkanın merkezinde meydana gelen
manyetik alanın yönü ve şiddeti
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

A)

B)

C)

D)
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SEÇMELİ FİZİK 3 A

Sürtünmesiz yatay düzlemde basit harmonik
hareket yapan 4 kg kütleli cisme, maksimum
değeri 2,4 N’luk geri çağırıcı kuvvet etki
etmektedir. 

Buna göre, sistemin 8 sn’lik hareket
periyoduna sahip olması için, hareketin
genliği kaç cm olmalıdır? (π=3)

1.

97A)
106B)
114C)
135D)

6 kg kütleli bir cisim, sürtünmesiz yatay düzlemde
8 m uzunluğundaki ipin ucuna bağlanarak,
yatayda 10 m/sn’lik sabit hızla O noktası
etrafında düzgün çembersel hareket
yapmaktadır.

Buna göre, ipteki gerilme kuvveti kaç
Newton’dur?

2.

36A)
45B)
63C)
75D)

I. Enine dalgadır.
II. Elektrik ve manyetik alandan sapmaz.
III. Boşlukta hızı azalır.

Yukarıdaki elektromanyetik dalgaların ortak
özellikleri ile ilgili ifadelerden hangileri
doğrudur?

3.

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

4m kütleli A cismi, 4k ve 5k esneklik sabitine
sahip birbirine paralel 2’li yay sisteminin ucuna
bağlanmıştır. 36m kütleli B cismi ise, her biri 32k
esneklik sabitlerine sahip birbirine seri olarak
bağlanan 2’li yay sisteminin ucuna bağlanmıştır. 

Buna göre, TA/TB titreşim periyotlarının oranı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

4/9A)
2/3B)
4/3C)
3/2D)

I. Işık kaynağı ile yarık arasındaki mesafenin
azaltılması

II. Yarık ile ekran arasındaki mesafenin
artırılması

III. Yarık genişliğinin artırılması

Tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde 
yukarıdaki işlem adımlarından hangileri
uygulandığında gelen ışığın dalga boyu aynı
kalmak koşuluyla, perde üzerinde oluşan
saçak sayısı artar?

5.

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

Kartezyen koordinat eksenlerinden Z
yönünde Elektrik Alan, –Y yönünde Manyetik
Alan değişkenliği gözlendiğine göre, bu
ışığın hareket ekseni aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

–YA)
YB)
XC)
–ZD)
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A
Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay bir
düzlemde, 1 kg kütleli cisim sabit bir nokta
etrafında 2 m yarıçaplı yörüngede düzgün
çembersel hareket yapıyor. 

Buna göre, cismin çizgisel hızının büyüklüğü
20 m/sn ise açısal momentumu kaç
kg.m2/sn’dir?

7.

40A)
50B)
60C)
70D)

I. Elektromanyetik dalgaların enerjisi frekans ile
doğru orantılıdır.

II. Elektromanyetik dalganın frekansı dalga boyu
ile doğru orantılıdır.

III. Elektromanyetik dalganın dalgaboyu, enerjisi
ile doğru orantılıdır.

Elektromanyetik dalgalar ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

8.

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

2m kütleli bir cisim sürtünmesiz bir ray
üzerindeki A noktasından ϑ hızı ile atılıyor.
Cisim, yarıçapı 4,9 m olan çembersel yörünge
üzerindeki B noktasından ancak
geçebildiğine göre; B noktasındaki hızı kaç
m/sn’dir?

9.

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

Şekildeki dikdörtgen levha A, B, C noktalarından
geçen dik eksenler etrafında ayrı ayrı
döndürülüyor. 

Buna göre, IA, IB, IC eylemsizlik momentleri
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

10.

IB > IA > ICA)
IB > IC > IAB)
IC > IB > IAC)
IA > IB > ICD)

I. Genişliğin artması için sarı ışık kullanılır.
II. Genişliğinin azaltılması için perde ile yarık

arası mesafe arttırılır. 
III. Mavi ışık kullanılarak genişliği azaltılır.

Sadece kırmızı ışık kullanılan çift yarık
deneyinde elde edilen merkezi aydınlık
saçağı için yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur? 

11.

Yalnız IA)
Yalnız IIIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)
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A

Eş merkezli A ve B kasnakları ile C kasnağı, O1
ve O2 merkezlerinden geçen eksen etrafında
serbest dönebilmektedir. 

Buna göre A kasnağı üzerindeki x noktası ile
C kasnağı üzerindeki y noktasının merkezcil
ivmelerinin oranı aşağıdakilerden
hangisidir? 

12.

7A)
9B)
11C)
14D)

I. Işığın dalgaboyu ile doğru orantılıdır.
II. Ekran ile yarık düzlemi arasındaki mesafeyle

doğru orantılıdır.
III. Ortamın kırıcılık indisi ile doğru orantılıdır.

Yukarıdaki çift yarıkta girişim deneyinde
saçak genişliği ile ilgili ifadelerden hangileri
doğrudur?

13.

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

Şekilde gösterildiği gibi dik kesiti verilen
sürtünmesi önemsiz 5° eğimli viraja giren
arabanın izlediği çembersel yörünge yarıçapı
92,68 m'dir. 

Buna göre, aracın virajı güvenle dönebilmesi
için viraja girmesi gereken hızın büyüklüğü
en fazla kaç m/sn olmalıdır?
(tan5°=0,0874; g=10 m/sn2)

14.

9A)
8B)
7C)
6D)

Dikey konumda asılı duran k  100 N/m’lik bir
yayın alt ucuna 4 kg’lık kütle asıldığında,
sistemin periyodu kaç saniye olur?
(π=3)

15.

1,7A)
2,5B)
2,2C)
1,2D)

Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde
esnek bir yayın ucuna bağlı cisim, periyodu 16
sn olan basit harmonik hareket yapıyor. 

Buna göre, denge noktasından geçtikten 10
sn sonra uzanımın büyüklüğü kaç cm olur?

(Cos45° = Sin45° =

16.

A)

B)

60C)
D)
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A
Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda,
uzunluğu 0.9 m olan bir sarkacın salınım
periyodu kaç saniyedir?
(π=3; g=10 m/sn2)

17.

1,6A)
1,8B)
2,3C)
2,6D)

Yarıçapı 80 m olan çembersel yolda koşan bir
sporcu, şekilde gösterildiği gibi A noktasından B
noktasına 40 sn’de koşuyor. 

Buna göre, sporcunun çizgisel hızının
büyüklüğü kaç m/sn’dir?

18.

3A)
4B)
6C)
8D)

300 m dalga boyuna sahip bir radyo
anteninden yayılan dalgaların frekansı kaç
s–1’dir? (C  3x108 m/sn)

19.

1 x 106A)
3 x 106B)
5 x 106C)
6 x 106D)

I. Ekran ile yarık arasındaki uzaklığın
artırılması

II. Saçak genişliğinin azaltılması
III. Yarık genişliğinin azaltılması

Yukarıdaki işlemlerden hangileri ışığın tek
yarıkta kırınım deneyinde, merkezi aydınlık
saçağının yeri sabit kalmak koşuluyla
ortamın kırıcılık indisinin artması için
yapılır?

20.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIIC)
I, II ve IIID)
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SEÇMELİ FİZİK 4 A
5 eV eşik enerjisine sahip bir metale 953.85 Å
dalga boyu ışık düşürüldüğünde kesme
potansiyeli kaç V’dir? (h.c  12400 eV.Å)

1.

8A)
11B)
14C)
18D)

I. Enerji naklinde maksimum kayıp sağlarlar.
II. Manyetik alanda itme kuvveti oluştururlar.
III. Elektrik akımına süper direnç gösterirler.

Süperiletken maddeler ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

2.

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

I. Nanoparçacıklar
II. Nanoteller
III. Nanolevhalar

Yukarıdakilerden hangileri kullanım
alanlarına ve boyutlarına göre nanomalzeme
grupları arasında yer alır?

3.

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

Uyarılmış bir H atomundaki iyonlaşma
sürecinde, üst yörüngelerden 3. enerji
düzeyine inen elektronların yaydığı enerjiye
ne ad verilir?

4.

BalmerA)
BracketB)
PaschenC)
LymanD)

Aşağıdakilerden hangisi güneş pillerinin
kullanım alanları arasında yer almaz?

5.

Yeraltı suyu nakil üniteleriA)
İlaç ve aşı soğutmaB)
Deniz fenerleriC)
Hava gözlem istasyonlarıD)

I. Cismin sıcaklığı ile ışınım frekansı ters
orantılıdır.

II. Sıcaklık ile dalga boyu ters orantılıdır.
III. Işınım şiddeti, dalga boyu ile doğru orantılıdır.

Siyah cisim ışıması ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

6.

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

Aşağıdakilerden hangisi madde
parçacıklarının "bozonlar" sınıfında yer alır?

7.

HadronA)
MezonB)
GluonC)
BaryonD)

I. Işık hızının, kaynağından ve gözlemciden
bağımsız olduğu desteklendi.

II. Işığın yayılmak için ortama gerek olmadığı
fikri desteklendi.

III. Ether hipotezinin geçersizliği savunuldu.

Michelson - Morley deneyinin sonuçları ile
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

8.

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

Organizmaları gözle görülmeyen iç yapıların,
X-ışınları kullanılarak fotoğrafik materyal ya
da dijital sistem üzerine görüntülenmesine
ne ad verilir?

9.

KromotografiA)
SismolojiB)
TermografiC)
RadyografiD)
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A

Yukarıda enerji seviyeleri verilen Hidrojen
atomunda elektronun Balmer serisine ait en
az 1 geçiş yapabilmesi için gerekli fotonun
minimum enerjisi kaç eV olmalıdır? 

10.

10.20A)
12.10B)
12.75C)
13.60D)

I. Çekirdek etrafında büyük boşluklar vardır.
II. Atom elektrik yükü bakımından pozitiftir.
III. Elektronlar, çekirdek çevresindeki boşluklarda

bulunur.

Rutherford atom modeli ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

11.

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

Ses dalgalarının yansımasından yararlanarak
görüntüleme işlemi yapan cihaza ne ad
verilir?

12.

SonarA)
χ-RayB)
γ-RayC)
RadyoD)

4 eV eşik enerjisi olan bir metalin yüzeyine 6 eV
enerjili fotonlar düşürülüyor.

Buna göre koparılan elektronların maksimum
kinetik enerjisi kaç eV’dir?

13.

2A)
3B)
5C)
6D)

I. Tek renklidir.
II. Uyarılarak yayılım ile oluşur.
III. Bulut ve sis gibi atmosfer olaylarından

etkilenmez.

Laser ışını ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

14.

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

I. Işık hızı, kaynağının ve gözlemcinin hızına
bağlıdır.

II. Tüm eylemsiz referanslarda fizik yasaları
geçerlidir.

III. Işık hızına çok yakın hızlarda hareket eden
cismin boyu kısalır.

Einstein’ın özel görelilik kuramına göre,
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

15.

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

Yukarıda bir metal yüzeyine f frekanslı fotonlar
düşürüldüğünde, kopan elektronların maksimum
kinetik enerjilerinin gelen fotonların frekansına
bağlı değişim grafiği verilmiştir. 

Buna göre, gelen fotonların enerjileri kaç
eV’dir?

16.

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

I. Katot yüzeyini azaltmak
II. Anot yüzeyini azaltmak
III. Bağlanma enerjisi küçük metal kullanmak

Yukarıdakilerden hangileri fotoelektrik
akımının artırılması için yapılabilecek doğru
uygulamalardır?

17.

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

Uyarıldığı zaman kararsız haldeki atomun
kararlı hâle dönmesi için yüksek enerji
seviyesine çıkan elektronun eski enerji
seviyesine dönmesi sırasında aldığı enerjiyi
foton olarak yaymasına ne ad verilir?

18.

UyarılmaA)
AbsorpsiyonB)
EmisyonC)
TetiklemeD)

Radyoaktif bozunma ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

β bozunumunda atom numarası değişir. A)
α bozunumunda atom ve kütle numarası
değişir.

B)

γ bozunumunda atom ve kütle numarası
değişmez.

C)

α ve γ bozunumunda atom numarası ve
enerji değişir.

D)

I. Ek = eV ise koparılan elektronlar anot
levhasına ulaşamaz ve devrede akım
oluşmaz.

II. Ek < eV ise koparılan elektronlar anot
levhasına ulaşamaz ve devrede akım
oluşmaz.

III. Ek > eV ise koparılan elektronlar anot
levhasına E = Ek – eV kinetik enerjisi ile
çarpar ve devrede akım oluşur.

Katot yüzeyine düşürülen fotonların enerjisi
metalin eşik enerjisinden büyükse katot
levhadan elektron koparır. Kopan
elektronların ayrılma kinetik enerjisi (Ek) ile
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

20.

Yalnız IA)
I ve IIB)
II ve IIIC)
I, II ve IIID)
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SEÇMELİ MATEMATİK 4 A

limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

1.

–2A)
–1B)
0C)
2D)

Buna göre, f (2)  aşağıdakilerden hangisidir?

2.

–4A)
1B)
3C)
4D)

biçiminde tanımlı f(x) fonksiyonunun x  4
noktasında limiti olduğuna göre, m kaçtır?

3.

4A)
6B)
8C)
12D)

f:RR, f(x)=3x2+4x+2 ve f:RR g(x)=5x7
fonksiyonları veriliyor.

4.

–17A)
–8B)
9C)
17D)

f(x)=x3  3x2 + kx    fonksiyonu veriliyor. 

f (2) = 5   olduğuna göre,  f (1) kaçtır?

5.

–4A)
8B)
14C)
17D)

Gerçek sayılarda   tanımlı  f(x) = 1  fonksiyonu
veriliyor.

6.

–2A)
0B)
2C)
4D)

f(x) = 9x2  5 ve  g(x) = 3x3 7x fonksiyonları
veriliyor.

Buna göre (fog) (1) değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

72A)
96B)
117C)
144D)
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A
Kenar uzunlukları (8x – 5) ve (–3x  4) olan bir
dikdörtgenin alanı, x’in hangi değeri için en
büyük olur?

8.

A)

B)

C)

D)

f:RR, f(x) = ((2x + 1)3 + 3x2 + 4x) 
fonksiyonunun x = 2 noktasındaki  limiti 
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

–23A)
–11B)
3C)
9D)

f(x) = 5x3  6x2  3x + 7  fonksiyonunun azalan
olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

A)

B)

C)

D)

f  (x) = 9x2  4x + 5, 
f(2)=30 olduğuna göre, f(1) değeri
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

–12A)
–6B)
4C)
8D)

integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

12.

A)

B)

C)

D)

integralinin değeri kaçtır?

13.

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

14.

48A)
64B)
72C)
84D)
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A

Yukarıda y=f(x) fonksiyonunun [3,4] aralığında x
ekseni ile arasında kalan A1, A2 ve A3 sınırlı
bölgelerinin alanları verilmiştir.

15.

1A)
13B)
19C)
31D)

integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A)

B)

C)

D)

çemberinin yarıçapı aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

8A)
9B)
10C)
11D)

18 - 20. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Merkezi M(–6, 4) ve yarıçapı r  4 birim olan bir
çember veriliyor.

Çemberin standart denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?

18.

A)

B)

C)

D)

K(10, a) noktası çember üzerinde ise a
değeri aşağıdakilerden hangisidir?

19.

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

Çemberin x eksenini kestiği noktalar
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

(6, 0)A)
(4, 0)B)
(4, 0)C)
(6, 0)D)
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PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 4 (SEÇMELİ) A
Yüce Allah’ı (c.c.) güzel isimleriyle anmak ve
bu isimleri kalp ve dil ile söylemeye ne ad
verilir?

1.

HacA)
TevekkülB)
ZikirC)
CihatD)

Ramazanın son on gününde kişinin Allah'ın
(c.c.) rızasını kazanmak için ibadet niyetiyle
ibadete açık bir mescitte kalmasına ne ad
verilir?

2.

İnfakA)
ZekâtB)
İtikâfC)
TevekkülD)

Kâbe’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

MedineA)
MekkeB)
HayberC)
TebükD)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) katılmadığı,
sahabilerden birinin komuta ettiği askeri
seferlere ne ad verilir?

4.

SiyerA)
MegaziB)
GazveC)
SeriyyeD)

Hicrî takvim hangi halife döneminde kabul
edilmiştir?

5.

Hz. Osman (r.a.)A)
Hz. Ebu Bekir (r.a.)B)
Hz. Ömer (r.a.)C)
Hz. Ali (r.a.)D)

I. Namaz
II. Oruç
III. Hac

Yukarıdakilerden hangileri İslâm’ın beş temel
esası arasında yer alır?

6.

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

Zekât ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

7.

Toplumdaki fertleri birbirine yaklaştıran ve
kaynaştıran bir köprüdür.

A)

Zenginler ile fakirler arasındaki sosyal farkın
artmasına neden olur.

B)

Sosyal dengenin korunmasına yardımcı olur.C)
Zenginler ve fakirler arasında sevgi ve saygı
meydana gelmesini sağlar.

D)

Hz. Ömer’in (r.a.) doğum yeri aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

TaifA)
BasraB)
MedineC)
MekkeD)

Kulun acizliğini anlayıp sonsuz kudret ve
rahmet sahibi olan Rabbinden dünya ve
ahiretle ilgili ihtiyaçlarını istemesine ne ad
verilir?

9.

DuaA)
SiyerB)
MegaziC)
CihatD)

------- vakit namaz, ihmal edilmemesi gereken
farz bir ibadettir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

İkiA)
ÜçB)
DörtC)
BeşD)

İslâm dininde önemli bir yere sahip olan ve
insanlar arasındaki mal ve para değişimi
olarak tanımlanan kelime aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

TicaretA)
ZikirB)
ZekâtC)
TalimD)
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A
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’de güvenliği
sağlamak, barışı zedeleyecek haksızlıkları
önlemek, zayıfları korumak ve zulme
uğrayanlara yardım etmek amacıyla katıldığı
topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Hilfü’l FudûlA)
Hayber TopluluğuB)
Mekkeli MuhacirlerC)
Hacerü’l EsvedD)

İyi hal üzere bulunmak, antlaşmak gibi
anlamları ifade eden kavrama ne ad verilir?

13.

SulhA)
Ahde vefaB)
MüminC)
ŞirkD)

Kur’an-ı Kerim’de “Ahdi de yerine getirin,
doğrusu verilen ahidde sorumluluk vardır”
ayetiyle ifade edilen İslâm ahlâkı prensibi
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

SulhA)
Ahde vefaB)
AdaletC)
CihatD)

I. Bedir Savaşı
II. Uhud Savaşı
III. Talas Savaşı

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ali’nin (r.a.)
katıldığı savaşlar arasında yer alır?

15.

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

Allah’ın (c.c.) Aslanı olarak anılan sahabi
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Hz. Ali (r.a.)A)
Hz. Ebu Bekir (r.a.)B)
Hz. Ömer (r.a.)C)
Hz. Osman (r.a.)D)

Hz. Ali’nin (r.a.) babası aşağıdakilerden
hangisidir?

17.

Ebu HureyreA)
Ebu TalibB)
Abdurrahman bin MülcemC)
Selman-ı FarisiD)

Hicretin altıncı yılında Mekkeli müşrikler ile
Müslümanlar arasında yapılan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Taif AntlaşmasıA)
Talas AntlaşmasıB)
Hudeybiye AntlaşmasıC)
Kadeş AntlaşmasıD)

Bir konuyu danışma, fikir sorma,
başkalarının konu hakkındaki düşüncelerini
alma anlamına gelen kelime aşağıdakilerden
hangisidir?

19.

TevekkülA)
TebyinB)
ZikirC)
İstişareD)

Hak ve hukuka uyma, herkesin hakkını
gözetme, doğruluktan ayrılmama, ölçüde ve
dengede tutma anlamlarına gelen kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

SulhA)
SaygıB)
AdaletC)
İstişareD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 A
Millet egemenliğine dayalı yeni Türk
devletinin kurulması yolunda atılan ilk adım
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Amasya GenelgesiA)
Erzurum KongresiB)
Sivas KongresiC)
Nazilli KongresiD)

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kuran kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Namık KemalA)
Mustafa Kemal (Atatürk)B)
Ziya GökalpC)
Tevfik FikretD)

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dili Tetkik
Cemiyeti’nin (Türk Dil Kurumu) kuruluş
amaçlarından biri değildir?

3.

Türk dilinden yabancı kelimelerin atılmasıA)
Aydınların kullandığı dilin yüceltilmesiB)
Konuşma dili ile yazı dilinin birleştirilmesiC)
Halk ağzından derlemelerin yapılmasıD)

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in
(Atatürk’ün) savunduğu Türk milliyetçiliği
anlayışının özelliklerinden biri değildir?

4.

Çağdaş olmasıA)
Irkçı olmasıB)
İleriye dönük olmasıC)
Akılcı olmasıD)

I. Dünya Savaşı’ndan en kârlı çıkan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

İngiltereA)
İtalyaB)
RusyaC)
AlmanyaD)

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes
Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı
oluşturulan milli cemiyetlerden biri değildir?

6.

İslam Teali cemiyetiA)
Kilikyalılar CemiyetiB)
Milli Kongre CemiyetiC)
İzmir Redd-i İlhak CemiyetiD)

Mustafa Kemal’in (Atatürk’ün) dünyaya
geldiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

7.

ManastırA)
SofyaB)
ÜsküpC)
SelanikD)

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in
(Atatürk’ün) öğrenim gördüğü okullardan biri
değildir?

8.

Selanik Askeri RüştiyesiA)
Manastır Askeri İdadisiB)
Yanya Askeri RüştiyesiC)
Selanik Askeri İlkokuluD)

Osmanlı Devleti ilk kez hangi savaş
döneminde dışarıdan borç almıştır?

9.

Kırım SavaşıA)
Trablusgarp SavaşıB)
II. Balkan SavaşıC)
I. Balkan SavaşıD)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
İmparatorluğu’nun paylaşılmasını öngören
gizli antlaşmalardan biri değildir?

10.

Londra AntlaşmasıA)
Sykes – Picot AntlaşmasıB)
St. Jean De Maurienne AntlaşmasıC)
Neuilly AntlaşmasıD)

Mustafa Kemal’in (Atatürk’ün) kaleme aldığı
en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Medeni BilgilerA)
NutukB)
Cumalı OrdugâhıC)
GeometriD)

Büyük Millet Meclisi’nin kurduğu düzenli
ordunun Batı Cephesi’nde kazandığı ilk zafer
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

II. İnönü MuharebesiA)
Kütahya – Eskişehir MuharebeleriB)
I. İnönü MuharebesiC)
Sakarya Meydan MuharebesiD)
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A
Sosyal alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün
bireylerinin mutlu ve refah içinde yaşamasını
hedefleyen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

HalkçılıkA)
LaiklikB)
CumhuriyetçilikC)
İnkılapçılıkD)

Toplanış amacı bölgesel olmakla birlikte
aldığı kararlar açısından ulusal özellik taşıyan
kongre aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Sivas KongresiA)
Amasya GenelgesiB)
Erzurum KongresiC)
Alaşehir KongresiD)

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in
(Atatürk'ün) Havza’da bulunduğu süre içinde
izlediği stratejilerden biri değildir?

15.

İşgallerin protesto edilmesi için mitingler
düzenlemesi

A)

Hristiyan azınlığa karşı saldırı ve
düşmanlıkta bulunulmaması

B)

İtilaf Devletleri temsilciliklerine uyarı
telgrafları gönderilmesi

C)

Ordu komutanlarının silahlı direnişe geçmesiD)

Büyük Millet Meclisi’nin açılışından altı gün
sonra varlığını sürdürmek ve otoritesini
artırmak için yaptığı düzenleme
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Nasihat heyetlerinin kurulmasıA)
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasıB)
Padişah’a sadakatini bildirmesiC)
Fransızlarla ateşkes yapılmasıD)

Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden
uyarlanarak oluşturulmuştur?

17.

FransaA)
İngiltereB)
İsviçreC)
AlmanyaD)

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki
varlığını sona erdiren antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Küçük Kaynarca AntlaşmasıA)
Kasr-ı Şirin AntlaşmasıB)
Uşi AntlaşmasıC)
Zitvatoruk AntlaşmasıD)

Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra
kabul edilen ve bütün okulların
programlarının ve eğitim sisteminin
düzenlenmesini Milli Eğitim Bakanlığına
bağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Maarif Teşkilatı KanunuA)
İlköğretim KanunuB)
Köy Enstitüleri KanunuC)
Tevhid-i Tedrisat KanunuD)

Mustafa Kemal'in (Atatürk'ün) 7-8 Ağustos
1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla yaptığı girişim aşağıdakilerden
hangisidir?

20.

Osmanlı Bankası’na el konulmasıA)
Sovyetler Birliği’nden yardım alınmasıB)
Fransız bankerlerinden borç alınmasıC)
Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanmasıD)
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 A
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de ortaya
çıkan gruplardan biri değildir?

1.

Islahat GrubuA)
İstiklal GrubuB)
Mim mim GrubuC)
Halk ZümresiD)

I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışının
korunması ve sürekliliğinin sağlanması için
kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Uluslararası Adalet DivanıA)
Bağımsız Devletler TopluluğuB)
Dünya Koruma BirliğiC)
Milletler CemiyetiD)

2001 mali kriz döneminde IMF’nin Türkiye’ye
verdiği programı uygulamak üzere Türkiye’ye
getirilen Dünya Bankası başkan yardımcısı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Kemal DervişA)
Nihat ErimB)
Tevfik İleriC)
Fuat SirmenD)

Kıbrıs Barış Harekâtı kaç yılında
gerçekleştirilmiştir?

4.

1964A)
1974B)
1978C)
1983D)

ABD’nin, SSCB’nin yayılmasını engellemek
amacıyla 12 Mart 1947’de Avrupa devletlerini
desteklemek ve güçlendirmek için yaptığı
girişim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Eisenhower Doktrinini yayınlamakA)
Truman Doktrinini yayınlamakB)
Carter Doktrinini yayınlamakC)
Monroe Doktrinini yayınlamakD)

Aşağıdakilerden hangisi 1950’lerde
Türkiye’de yaşanan iç göçlerin
nedenlerinden biri değildir?

6.

Tarımın ilkel yöntemlerle yapılmasıA)
Köy ve kentler arasındaki ulaşım ağının
gelişmesi

B)

Köyde yaşayanların kentlerdeki kamu
hizmetlerinden yararlanmak istemesi

C)

Nüfusun hızla artmasıD)

1955 Bandung Konferansı ile başlayan
uluslararası ilişkilerde “Üçüncü Dünya”
olarak adlandırılan ülkeler hangi blok içinde
yer almıştır?

7.

Batı BlokuA)
Bağımsızlar BlokuB)
Doğu BlokuC)
Çekimserler BlokuD)

II. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Japonya’nın ABD’ye hava saldırısı
düzenlemesi

A)

SSCB’nin Almanya’ya saldırmasıB)
Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiC)
ABD’nin Pearl Harlbour hava üssüne
saldırması

D)

Türkiye’de 1994 yılında gerçekleşen büyük
ekonomik krizden sonra uygulanan istikrar
tedbirleri aşağıdakilerden hangisidir?

9.

24 Ocak KararlarıA)
1 Ağustos KararlarıB)
5 Nisan KararlarıC)
Ekonomiyi İyileştirme TedbirleriD)

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın
sonuçlarından biri değildir?

10.

Mülteci sorununun ortaya çıkmasıA)
Sömürgecilik anlayışının ortadan kalkmasıB)
Tarım ve sanayi üretiminin düşmesiC)
İnsan hakları ihlallerinin artmasıD)
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A
1967 Arap-İsrail Savaşı’nda yenilgiye
uğrayan Mısır, Suriye ve Ürdün’ün
kaybettikleri yerleri geri almak için İsrail’le
yaptıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Yom Kippur SavaşıA)
Altı Gün SavaşıB)
Un SavaşıC)
Yedi Yıl SavaşıD)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de
kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

Serbest Demokrat PartiA)
Çiftçi ve köylü PartisiB)
Liberal Demokrat PartiC)
Milli Kalkınma PartisiD)

I. Dünya Savaşı’ndan sonra revizyonist
(mevcut durumu değiştirme) bir politika
izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

13.

RomanyaA)
YugoslavyaB)
BulgaristanC)
YunanistanD)

Türkiye’ye Boğazlar üzerinde tam bir
egemenlik sağlayan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Montrö Boğazlar SözleşmesiA)
Lozan Barış AntlaşmasıB)
Hünkâr İskelesi AntlaşmasıC)
Balta Limanı AntlaşmasıD)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de 11
Kasım 1942’de çıkarılan ve bir defaya mahsus
olmak üzere servet üzerinden alınan vergi
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Varlık VergisiA)
Maden VergisiB)
Aşar VergisiC)
Toprak Mahsulleri VergisiD)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin başını
çektiği Batı Bloku ülkeleri ile SSCB’nin başını
çektiği Doğu Bloku ülkeleri arasında
1960’lara kadar devam eden ekonomik,
siyasi, kültürel ve askeri çekişmelerin
yaşandığı döneme ne ad verilir?

16.

Detant DönemiA)
Perestroika DönemiB)
Soğuk Savaş DönemiC)
Plebisit DönemiD)

İngiltere Başbakanı Churchill’in “ demir
perde” tabirini kullandığı ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

AlmanyaA)
ABDB)
FransaC)
SSCBD)

2010 yılında Orta Doğu ülkelerinde halkın,
demokratik olmayan yönetimlere karşı
demokrasi ve özgürlük talepleriyle
başlattıkları protesto ve ayaklanmalara ne ad
verilir?

18.

Arab-i müstaireA)
Arab-i bâideB)
Arab-i bakiyeC)
Arap BaharıD)

Türkiye’den işçi talep eden ilk ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İtalyaA)
FransaB)
RomanyaC)
AlmanyaD)

Feodalizmin çözülmesiyle yerine geçmeye
başlayan, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda hâkim
iktisadi örgütlenme haline gelen anlayış
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

LiberalizmA)
KapitalizmB)
SosyalizmC)
KomünizmD)
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TARİH 2 A
Türklerde devleti yönetme yetkisi Gök Tanrı
tarafından kime verilmiştir?

1.

KağanaA)
MemurlaraB)
HatunaC)
MecliseD)

Orta Asya’nın en eski kültürü aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

TagarA)
AnavB)
AfanesyevoC)
AndronovaD)

Malazgirt Savaşı kaç yılında yapılmıştır?3.

1040A)
1056B)
1071C)
1090D)

Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap
haline getirilmiştir?

4.

Hz. OsmanA)
Hz. Ebu BekirB)
Hz. AliC)
Hz. ÖmerD)

Uygur Devleti’ne son veren topluluk
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

TürgişlerA)
KırgızlarB)
AvarlarC)
HazarlarD)

Bizans ile Müslümanlar arasında yapılan ilk
savaş aşağıdakilerden hangisidir?

6.

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

Türk tarihinde yirmi altı boyu ilk kez tek bir
bayrak altında toplayarak Asya Hun
Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan
hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Mete HanA)
Bilge KağanB)
Moyen-ÇorC)
İlteriş KağanD)

Hz. Muhammed’in doğduğu şehir
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

KureyşA)
MedineB)
KûfeC)
MekkeD)

Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu hangi
savaş sonunda tamamlanmıştır?

9.

Serahs SavaşıA)
Dandanakan SavaşıB)
Talh-âb SavaşıC)
Nesâ SavaşıD)

Tarihte Türklerin, Orta Asya’da kurdukları ilk
devlet aşağıdakilerden hangisidir?

10.

II. Kök Türk DevletiA)
Uygur DevletiB)
I. Kök Türk DevletiC)
Asya Hun DevletiD)

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu
Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan
devletlerden biri değildir?

11.

Irak SelçuklularıA)
Türkiye SelçuklularıB)
Hatay SelçuklularıC)
Kirman SelçuklularıD)
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A
Türk adına siyasi kimlik kazandıran devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Asya Hun DevletiA)
Avrupa Hun DevletiB)
Uygur DevletiC)
Kök Türk DevletiD)

Hunların bilinen ilk kağanı aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

AtillaA)
Kapgan KağanB)
TeomanC)
Bilge KağanD)

İslam devletinin merkezini Medine’den
Kûfe’ye taşıyan halife aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Hz. ÖmerA)
Hz. Ebu BekirB)
Hz. AliC)
Hz. OsmanD)

Arap toplumunun İslamiyet öncesi dönemine
ne ad verilir?

15.

Duraklama DönemiA)
Çöküş DönemiB)
Cahiliye DönemiC)
Yükseliş DönemiD)

Kutadgu Bilig'in (Mutluluk veren bilgi) yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Ahmet YeseviA)
Yusuf Has HacipB)
Kaşgarlı MahmutC)
Kerderli MahmutD)

Türk devlet teşkilatında, devlet yönetiminin
temelini oluşturan Kurultay (toy) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Boy beyleri de kurultaya katılırdı.A)
Üyelerine toygun denirdi.B)
Devlet işleri görüşülüp karara bağlanırdı.C)
Yılın her ayı toplanırdı.D)

İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve
kaynağını oluşturan sözlü hukuk kurallarına
ne ad verilir?

18.

TöreA)
YuğB)
KanunC)
YasaD)

Eski Türk devletlerinin sosyal yapısını
oluşturan unsurlar aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

19.

Oguş - Urug - Boy - Budun - İlA)
İl - Boy - Budun - Urug - OguşB)
Boy - Urug - İl - Budun - OguşC)
Budun - Oguş - Boy - İl - UrugD)

Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

KarahanlılarA)
GaznelilerB)
HarezmşahlarC)
FatımilerD)
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TARİH 4 A
Osmanlı Devleti'nde ticareti yapılan mallların
toptan getirildiği ticaret merkezlerine ne ad
verilir?

1.

MeydanA)
BedestenB)
Pazar yeriC)
KapanD)

Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesini
sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Kırım'ın fethiA)
Amasra'nın fethiB)
Mora'nın fethiC)
Eflak'ın fethiD)

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin
sonuçlarından biri değildir?

3.

Osmanlı Devleti'nin, Türk ve İslam
dünyasındaki saygınlığının artması

A)

Avrupa’da merkezi krallıkların güç
kaybetmeye başlaması

B)

Osmanlı Devleti'nin, Asya ve Avrupa'daki
topraklarının birbirine bağlanması 

C)

Orta Çağ'ın kapanıp, Yeni Çağ'ın başlamasıD)

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin
sonuçlarından biri değildir?

4.

İpek ve Baharat Yollarının eski önemini
kaybetmesi

A)

Atlas Okyanusu limanlarının önem
kazanması

B)

Akdeniz limanlarının önem kazanmasıC)
Osmanlı ekonomisinin olumsuz etkilenmesiD)

Osmanlı Devleti'nde padişahın, ailesinin ve
saray kadınlarının günlük hayatlarını
geçirdikleri mekâna ne ad verilir?

5.

HaremA)
BirunB)
Has odaC)
Büyük odaD)

Osmanlılarda gelirleri hayır işleri ve sosyal
hizmetler için ayrılan topraklara ne ad
verilir?

6.

VakıfA)
YurtlukB)
OcaklıkC)
MukataaD)

Yıldırım Bayezit’in ölümünden sonra oğulları
arasında 11 yıl süren taht mücadelelerinin
yaşandığı döneme ne ad verilir?

7.

Fetret DevriA)
Duraklama DevriB)
Gerileme DevriC)
Çöküş DevriD)

Gelirleri padişah anneleri, kızları ve eşleri
için kullanılan topraklara ne ad verilir?

8.

MalikâneA)
YurtlukB)
DirlikC)
PaşmaklıkD)

Kubbealtı denilen Divan-ı Hümayun’un ve
devlet işlerinin yürütüldüğü dairelerin
bulunduğu Topkapı Sarayı’nın bölümü
aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Küçük odaA)
EnderunB)
Büyük odaC)
BirunD)

Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'un fethinden
sonra ilk seferini düzenlediği yer
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

EflakA)
AmasraB)
SırbistanC)
MoraD)
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A
"Ülke hanedanın ortak malıdır." veraset
anlayışı yerine "Ülke padişah ve oğullarının
ortak  malıdır." anlayışını getiren padişah
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

I. MuratA)
I. MehmetB)
I. SelimC)
II. MehmetD)

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için
yapılan hazırlıklardan biri değildir?

12.

İstanbul’u çevreleyen surları yıkmak için
büyük topların döktürülmesi

A)

Bizans'a, Avrupa'dan gelecek yardımları
engellemek için kara ve deniz yollarının
güvenliğnin sağlanması

B)

Avrupalı devletlerden oluşan bir ordunun
Anadolu’ya getirilmesi

C)

Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli
Hisarı’nın yaptırılması

D)

İlk Osmanlı kanunnamesi hangi padişah
döneminde hazırlanmıştır?

13.

Yavuz Sultan SelimA)
Fatih Sultan MehmetB)
Kanuni Sultan SüleymanC)
II. BayezitD)

Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin
uygulandığı toprakların dışında kalan ve
geliri doğrudan hazineye aktarılan toprak
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

ZeametA)
HasB)
Mukataa C)
İktâD)

Osmanlı Devleti'nde kazaların bağlı olduğu
yönetim birimlerine ne ad verilir?

15.

MahalleA)
KöyB)
EyaletC)
SancakD)

Devletin yıllık bütçesini hazırlamak, hazineyi
ilgilendiren konularda hüküm vermek gibi
görevleri olan divan üyesi aşağıdakilerden
hangisidir?

16.

NişancıA)
KadıaskerB)
DefterdarC)
VezirD)

Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti
gayrimüslimlere ait olan topraklardan alınan
vergi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

ÖşürA)
HaraçB)
AvârızC)
CizyeD)

Osmanlılarda gelirleri sınır güvenliği için
ayrılan topraklara ne ad verilir?

18.

MalikâneA)
YurtlukB)
DirlikC)
OcaklıkD)

İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?19.

1425A)
1453B)
1511C)
1550D)

Osmanlı Devleti’nde sancak beyi olan
şehzadelere görevi sırasında rehberlik eden
tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilir?

20.

KazaskerA)
SubaşıB)
VezirC)
LalaD)
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TARİH 5 A
Bir devletin içinde bulunduğu dönemin
durum ve şartlarını menfaatleri
doğrultusunda gözeterek kurduğu dostluk
ilişkilerine ne ad verilir?

1.

Konjonktürel İttifakA)
HegemonyaB)
KozmopolitC)
NasyonalizmD)

Patrona Halil İsyanı sonucunda tahtan
indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

I. MehmetA)
I. SelimB)
II. MuratC)
III. AhmetD)

Osmanlı Devleti batıdaki en geniş sınırlarına
aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle
ulaşmıştır?

3.

ZiştoviA)
BucaçB)
BükreşC)
PasarofçaD)

Aşağıdakilerden hangisi Avusturya ile
Osmanlı Devleti arasında 1533 yılında
imzalanan İstanbul Antlaşması’nın maddeleri
arasında yer almaz?

4.

Avusturya’nın Macaristan’da fiilen hâkim
olduğu topraklar kendisine ait sayılacak

A)

Avusturya, elindeki Macaristan toprakları
için her yıl Osmanlı Devleti’ne otuz bin altın
vergi verecek

B)

Avusturya Arşidükü (Kral) Osmanlı vezir-i
âzamına denk sayılacak

C)

Avusturya’nın, Macaristan üzerindeki
veraset iddiaları devam edecek

D)

Aşağıdakilerden hangisi Avusturya ile
Osmanlı Devleti arasında 1606 yılında
imzalanan Zitvatorok Antlaşması’nın
maddeleri arasında yer almaz?

5.

Avusturya’nın Macaristan için ödediği vergi
iki katına çıkarılacak

A)

Her iki taraf birbirine zarar vermekten
kaçınacak

B)

Avusturya Arşidükü (Kral) Osmanlı
padişahına denk sayılacak

C)

Antlaşma yirmi yıl geçerli olacakD)

Karlofça Antlaşması’yla Mora ve Dalmaçya
kıyılarına hâkim olan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

İtalyaA)
HollandaB)
FransaC)
VenedikD)

Aşağıdakilerden hangisi hem yelken hem de
kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de
kullanılmış savaş gemisidir?

7.

ZeplinA)
SturmtigerB)
KadırgaC)
LeclercD)

Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanları’nın
başlıca nedenleri arasında yer almaz?

8.

Tımar sisteminin bozulmasıA)
Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulmasıB)
İltizam sistemiyle istenilen sonuca
ulaşılamaması

C)

Vergilerin yükseltilmesiD)

XVII. yüzyıldan itibaren devlet düzeninde
açığa çıkan olumsuzlukların giderilmesi için
tavsiye niteliğindeki görüş metinlerine ne ad
verilir?

9.

NafiaA)
EvkafB)
EshamC)
LayihaD)

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin
özelliklerinden biri değildir?

10.

Doğu ve Batı dillerinden tercümeler
yapılması

A)

Anadolu (Güzelcehisar) Hisarı’nın yapılmasıB)
Süsleme sanatında barok ve rokoko
tarzlarının etkili olması

C)

Yangınlara karşı Tulumbacı Ocağı’nın
kurulması

D)
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A
“Hükümdar” (Prens) adlı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Thomas MoreA)
MachiavelliB)
Jean Jacques RousseauC)
CopernicusD)

“Düstûrü’l Amel” adlı risalesinde devlet
düzenine ilişkin değerlendirmelerde bulanan
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Kâtip ÇelebiA)
Naima EfendiB)
Yanyalı Esad EfendiC)
Ali KuşçuD)

XVI. ve XVII. yüzyılda Avrupa ülkelerinin
ticaret politikalarının temelini oluşturan
ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

13.

NihilizmA)
İrredentizmB)
MerkantilizmC)
KübizmD)

Aşağıdakilerden hangisi Reformun sonuçları
arasında yer almaz?

14.

Skolastik düşüncenin etkisinin artmasıA)
Eğitimin kilisenin etkisinden çıkartılarak
laikleştirilmesi

B)

Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasıC)
Katolik Kilisesi’nin kendini yeniden
düzenlemesi

D)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki
Erzurum savunmasında, şehir halkını
örgütleyip cesaretlendiren kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Ayşe HatunA)
Nene HatunB)
Fatma HatunC)
Kara FatmaD)

Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin
Antlaşması’nın sonucunda resmen bağımsız
olan devletlerden biri değildir?

16.

KaradağA)
SırbistanB)
PolonyaC)
RomanyaD)

I. Balkan Savaşı sonucunda en fazla toprak
kazanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

17.

BulgaristanA)
KaradağB)
ArnavutlukC)
RomanyaD)

İstanbul Konferansı’nın başladığı esnada
(1876) azınlıklarla ilgili olumsuz bir kararın
çıkmasını engellemek amacıyla Osmanlı
Devleti aşağıdakilerden hangisini ilan
etmiştir?

18.

Islahat FermanıA)
Tanzimat FermanıB)
I. MeşrutiyetC)
Senedi İttifakD)

Aşağıdakilerden hangisi 1856 Paris Barış
Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

19.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa hukukundan
yararlanma hakkı elde etmesi

A)

Karadeniz’in uluslararası ticarete açılmasıB)
Osmanlı Devleti’nin Avrupalı bir devlet
sayılması

C)

Rusya’ya Karadeniz’de savaş gemisi
bulundurma ve liman kurma hakkı verilmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nda
(1853-1856) Osmanlı Devleti’nin yanında yer
alan devletlerden biri değildir?

20.

İngiltereA)
FransaB)
RusyaC)
PiyemonteD)
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 A
Fıkıh ilminin konularından biri olan
“muamelat” aşağıdakilerden hangisiyle
ilgilidir?

1.

Hac ve sünnetA)
Günlük hayatla ilgili akitlerB)
Evlenme ve boşanmaC)
Namaz ve oruçD)

“Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür…”
(Mü'min Suresi, 40. ayet)

Yukarıdaki ayet İslam Hukuku ilkelerinden
hangisiyle ilgilidir?

2.

Tekliflerde kolaylıkA)
Suçun şahsiliğiB)
Suç ve ceza arasında doğru orantıC)
Adaletin gözetilmesiD)

İslam Hukuku’nda “Eşyada aslolan ibâhadır.”
ilkesi ne anlama gelir?

3.

Yasaklanmamış her şey mübah ve helaldir.A)
İnsanlara, üstesinden gelemeyecekleri
sorumluluklar yüklenmemiştir.

B)

Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah
kılmaz.

C)

Adalet hukuka bağlı kalmayı, herkese eşit
davranmayı gerektirir.

D)

Hukuk ve ahlâk ilişkisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Ahlâkın yaptırımı toplum tarafından
dışlanma ve ayıplanma şeklinde ortaya
çıkarken, hukukun yaptırımları zorlayıcı
özellik taşır.

A)

Ahlâki olgunluğa erişmemiş bireylerde ahlâki
davranış, hukukun yaptırım gücüyle
gerçekleşir.

B)

Ahlâkın, hukuka göre önceliği olmalıdır
çünkü ahlâkı oluşturulamamış kanunların
geçerliliği yoktur.

C)

Hukuk içsel, ahlâk ise dışsal bir dinamiktir.D)

İslam dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

5.

Kişilerin sadece bireysel sorumlulukları
vardır.

A)

Birey ve toplum yararının gözetilmesini
amaçlar.

B)

Emir ve yasaklar sadece fertlerin iyiliği
içindir.

C)

Hak ve sorumluluklar kişisel menfaatlere
göre belirlenmiştir.

D)

Kur’an ve sünnet gibi delillerden dini hüküm
ortaya koyabilme yeteneğine sahip kişilere
ne ad verilir?

6.

FakihA)
MüminB)
MükellefC)
FaikD)

Fıkıh bilgilerinin pratik hukuki meselelere
ilişkin hüküm çıkarma yöntemlerini
belirlemeyi hedefleyen ilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

KelâmA)
TefsirB)
Fıkıh usulüC)
HadisD)

Fıkıh ilminin konularından biri olan “feraiz”
aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

8.

Namaz ve oruçA)
Evlenme ve boşanmaB)
Günlük hayatla ilgili akitlerC)
Miras ve vasiyetD)

Bir konuda yarar ile zarar çatıştığı takdirde
öncelikle ne yapılmalıdır?

9.

Zararın defedilmesi esas alınmalıdır.A)
Zararın daha sonra giderileceği düşünülerek
hareket edilmelidir.

B)

Zarar gözardı edilmelidir.C)
Yarar ön planda tutulmalıdır.D)
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A
İslam dininde aşağıdaki haklardan hangisi
dokunulmaz olarak kabul edilmiştir?

10.

Eğitim hakkıA)
Çalışma hakkıB)
Düşünce hakkıC)
Yaşama hakkıD)

Bir kişinin işlediği suç nedeniyle
başkalarının sorumlu tutulamayacağını ifade
eden İslam Hukuku ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?

11.

Suç ve ceza arasında doğru orantıA)
Suçun şahsiliğiB)
Kamu yararının gözetilmesiC)
Adaletin gözetilmesiD)

Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin
sözlük anlamlarından biri değildir?

12.

Kurtuluşa ermekA)
Boyun eğmekB)
Önyargılı olmakC)
Teslim olmakD)

I. Kur’an-ı Kerim
II. Tevatür
III. Tebliğ
IV. Sünnet

Yukarıdakilerden hangileri İslam ahlâkının
temel kaynaklarıdır?

13.

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

Aşağıdakilerden hangisi kulun, Allah’ın
rahmetine güvenerek ümit içinde olmasını
ifade eder?

14.

TakvaA)
Ta’zimB)
RecaC)
HavfD)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
söz ve davranışlarını ifade eder?

15.

SünnetA)
İcmaB)
KıyasC)
KelâmD)

Salat ü selam ne anlama gelir?16.

Dua okumakA)
Kur’an-ı Kerim’i okumakB)
Allah’a kulluk etmekC)
Salavat getirmekD)

Bireyin şahsi ve sosyal hayatının düzenini
sağlamak, saadet ve selamete ulaşmak için
hem kendisine, hem Allah’a hem de
başkalarına karşı yapmayı manen üzerine
aldığı fiil ve durumlara ne ad verilir?

17.

ErdemA)
VazifeB)
TalimC)
TerbiyeD)

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a karşı olan
vazifelerimizden biri değildir?

18.

Allah’ın varlığına ve birliğine inanmakA)
Allah korkusuna sahip olmakB)
Allah’ın yüceliğini ve azametini kabul etmekC)
Hz. Muhammed’in, Allah’ın peygamberi
olduğunu kabul etmek

D)

Allah’ın yücelik ve azametini kabul ve tasdik
ederek O’nun karşısında saygılı ve edepli
olmaya ne ad verilir?

19.

Ta’zimA)
HoşgörüB)
İbadetC)
MuhabbetD)

Bir toplumda örf, adet ve kural halini almış
iyi tutum ve davranışlara ne ad verilir?

20.

TöreA)
GelenekB)
EdebC)
YetenekD)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6 A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim
yanlış yerde kullanılmıştır?

1.

Bu dedikodular onun da kulağına çalınmış
olmalı.

A)

Herkes kulağı tetikte zilin çalmasını
bekliyordu.

B)

Can kulağıyla babasının Ankara’dan
gelmesini bekliyordu.

C)

Deden seninle konuşurken kulağını açıp
dinlemelisin.

D)

Aşağıdakilerden hangisi modern komedinin
kurucusudur?

2.

MoliereA)
CorneilleB)
ShakespeareC)
RacineD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

3.

Kırlarda koşup oynamak istiyorum.A)
Arkadaşımı çok sever, daima güvenirim.B)
Eve giderken bir gazete aldım.C)
Sen çocukken çok çalışkandın.D)

Aşağıdaki yazarlardan hangisi eserlerinde
daha çok bireyin iç dünyasını esas almıştır?

4.

Peyami SafaA)
Halide Edip AdıvarB)
Yakup Kadri KaraosmanoğluC)
Samim KocagözD)

Ernest Hemingway aşağıdaki eserlerinden
hangisi ile Nobel Edebiyat Ödülü almıştır?

5.

Silahlara VedaA)
Ya Hep Ya HiçB)
Çanlar Kimin İçin ÇalıyorC)
Yaşlı Adam ve DenizD)

“Erenlerin Bağından” adlı mensur şiir
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

6.

Peyami SafaA)
Yakup Kadri KaraosmanoğluB)
Faik BaysalC)
Refik Halit KarayD)

“Yaşayan Ölüler”, “Tersine Akan Nehir” adlı
tiyatro eserleri aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

7.

Sabahattin AliA)
Vedat Nedim TörB)
Cevdet KudretC)
Necip Fazıl KısakürekD)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

8.

Şair, okurlarına iyimser bir mesaj veriyor.A)
Bu yıl yüksek yerlere de kar düşmedi.B)
Sevgi yokluğu, çocuğun ailesinden
kopmasına yol açar.

C)

Çetin ve zor sorunlar ancak böyle
çözümlenir.

D)

“Keşanlı Ali Destanı” adlı oyun aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?

9.

Haldun TanerA)
Nezihe ArazB)
Dinçer SümerC)
Oktay ArıcıD)

Günümüzdeki anlamıyla çağdaş tiyatronun
başlangıcı eski Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı
Dionysos (Diyanizos) adına yapılan dinsel
törenlere dayanır. Bu törenlerde keçi postuna
bürünen insanlar koro hâlinde şarkılar, şiirler
söyler, dans ederlerdi. MÖ 6. yüzyılda Şair
Thespis (Tespis) koronun karşısına bir oyuncu
çıkararak klasik tiyatroda diyaloğu başlatmıştır.
Aiskhylos (Ayklos) ikinci oyuncuyu, Sophokles
(Sofokles) de üçüncü oyuncuyu sahneye
koronun karşısına çıkarmış, böylece klasik
tiyatroda koro, önemini yitirmiş ve modern
tiyatronun temelleri atılmıştır.

Yukarıdaki parçada tiyatro ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

10.

Modern tiyatronun başlangıcının dinsel
törenlere dayanması

A)

Klasik tiyatroda diyaloğu başlatan kişinin
Şair Thespis olması

B)

Aiskhylos ikinci oyuncuyu, Sophokles de
üçüncü oyuncuyu sahneye koronun
karşısına çıkarması

C)

Eski Şamanist inanç ve törenlerin de
tiyatronun doğuşunda rol oynaması

D)
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A
Çeşitli dergilerde yayımlanan edebiyatımızın
temel sorunlarına ilişkin araştırma, değerlendirme
yazılarıyla tanındı. Nesnel ve bilimsel yöntemle
eleştiri anlayışını temel aldı. Çalışmalarıyla birçok
edebiyat olayına açıklık getirdi. “On Şair On Şiir,
Seçme Romanlar, Edip Cansever” eserlerinden
bazılarıdır.

Yukarıda söz edilen eleştirmen
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Nurullah AtaçA)
Asım BezirciB)
Memet FuatC)
Tevfik ÇavdarD)

İzlenimsel eleştiri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

İlkelerini Fransız edebiyatçı Anatole France
belirlemiştir.

A)

Nesnel bir eleştiri türüdür.B)
Eleştirmeni bir eseri kendi zevk, algılama ve
değer ölçülerine göre inceleyerek eleştirir.

C)

Öznel bir eleştiri türüdür.D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

13.

Pür neşe dolu kimseydi.A)
Kendine hiç güveni kalmamıştı.B)
Bahçede küçük bir kedi vardı.C)
Bugün yarım saat yürüyüş yapabildim.D)

Bir eserin yazıldığı döneme ve şartlar dikkate
alınarak değerlendirilmesi gerektiği ilkesine
dayanan eleştiri türü aşağıdakilerden
hangisidir?

14.

Sanatçıya Yönelik EleştiriA)
Eseri Konu Alan EleştiriB)
Tarihsel EleştiriC)
Topluma Yönelik EleştiriD)

“Çukurova Yan Yana” adlı mülakat yazısı
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

15.

Nurullah AtaçA)
Yaşar Nabi NayıtB)
Nurullah BerkC)
Yaşar KemalD)

“Kadıköy’de oturan Nuran’a davetliydik.”
cümlesindeki kesme işaretinin işlevi
aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Kelimelere gelen yapım eklerini ayırmakA)
Ünsüz ile biten kelimelerdeki ses olayını
göstermek 

B)

Özel adlara getirilen ekleri ayırmakC)
Saygı belirtmek D)

Ruşen Eşref Ünaydın’ın sanatı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Yazarlığa şiir ile başlamıştır.A)
Kendine özgü, duygularla düşünceleri
kaynaştıran bir üslup özelliği vardır.

B)

“Diyorlar ki” adlı edebî anketi Türk
edebiyatında röportaj çığırını açan öncü bir
eserdir.

C)

Servet-i Fünun, Donanma Mecmuası, Türk
Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerde
yazmıştır.

D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisine “ki”nin
yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

18.

Size göre bu çanta güzel mi ki?A)
Senin de bir şey bildiğin yok ki…B)
Tatile gidemedim, oysaki çok istemiştim.C)
Sende ki kalemi kardeşine ver.D)

Mehmet Kaplan aşağıdaki eleştiri
kuramlarından hangisini benimsemiştir?

19.

Yeni eleştiriA)
Akademik eleştiriB)
Toplum bilimsel eleştiriC)
Nesnel-Bilimsel eleştiriD)

-------- Marksist eleştiri anlayışını benimsemiştir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

20.

Hüseyin ContürkA)
Memet FuatB)
Fethi NaciC)
Nurullah AtaçD)
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ALMANCA 6 A
Ich esse gern Süßigkeiten, -------.

Welches ergänzt den obigen Satz?

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi
doğru olarak tamamlar?

1.

damit wir uns treffen könnenA)
möchte ich Medizin studierenB)
dann zahle ich die KautionC)
deshalb werde ich BäckerD)

Was macht der Rechtsanwalt?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2.

Er berät über die Rechtslage und verteidigt
seine Mandanten vor dem Gericht.

A)

Er lehrt an der Uni und macht akademische
Studien.

B)

Er kümmert sich um das Kochen.C)
Er behandelt kranke Menschen.D)

------- 1993 arbeite ich als Lehrerin.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

3.

ObwohlA)
AusB)
SeitC)
FürD)

Die Zeitung / Der Fernseher / Der Nachbar / Die
Nachrichten

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

Yukarıdaki sözcük grubuna uymayan sözcük
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

4.

Die ZeitungA)
Der NachbarB)
Die NachrichtenC)
Der FernseherD)

Der Informatik-Ingenieur ------- Broschüren und
Anzeigen.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

5.

stelltA)
kauftB)
entwirftC)
fliegtD)

A: Hallo Ahmet! Wo bist du denn? Ich sehe dich
schon lange nicht!

B: Ich arbeite in Köln.
A: Ehrlich? ------- wann denn?
B: Ja, ------- zwei Jahren habe ich geheiratet und

seitdem arbeite ich in Köln als Anwalt.

Welche Wörter passen in die Lücken im
obigen Dialog?

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

6.

Aus / inA)
Schon / ausB)
Ab / fürC)
Seit / vorD)
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A
Welches ist die Berufsbekleidung eines Arztes?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

Die Arbeitsschuhe.A)
Ein Kittel.B)
Der Schutzhelm.C)
Die Kochmütze.D)

Was bedeutet das Wort “anma etkinliği” auf
Deutsch?

“anma etkinliği” sözcüğünün Almancası
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

8.

Das GedenkfestA)
Der GegenstandB)
Der GeneralstabC)
Der GedankeD)

-------, weil ich an einer Versammlung teilnehmen
muss.

Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

9.

Verzeih mir bitte wegen der VerspätungA)
Leider kann ich an deiner Party nicht
teilnehmen

B)

Ich freue mich auf deine EinladungC)
Schade, dass wir uns verpasst habenD)

Was hast du zum Geburtstag bekommen?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Den Kuchen möchte ich selber backen.A)
Heute Abend planen wir eine Party.B)
Einen Blumenstrauß und eine CD.C)
Du kannst die Getränke besorgen.D)

Nach dem Schulabschluss macht man in der
Türkei eine -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

11.

WunschzettelA)
TraditionB)
AufstandC)
AbschlussfeierD)

Die Braut hat viel------- klein------- Golstücke in
der Brauttasche.

Welche Endungen passen in die Lücken im
obigen satz?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdaki soneklerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

12.

-es / -enA)
-er / -esB)
-e / -eC)
-en / -emD)

Yücel hat ------- Monat am 16. Geburtstag.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

13.

heute A)
späterB)
morgenC)
nächstenD)
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A
Restaurant / essen / schicken / wir / einem / in

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

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

14.

Wir essen in einem schicken Restaurant.A)
In einem Restaurant schicken essen wir.B)
Restaurant essen wir schicken einem in.C)
Essen in einem schicken wir Restaurant.D)

Was bedeutet das Wort “Die Berufsauswahl”
auf Türkisch?

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

15.

Meslek seçimiA)
İş imkânıB)
İş kurmaC)
Meslek listesiD)

Ich lerne Tänze aus verschiedenen -------.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

16.

SportA)
LändernB)
KunstC)
StadtD)

Wie lange dauert in der Türkei die Grundschule?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.

Mit 6 Jahren.A)
Zentral basiert.B)
Es ist freiwillig.C)
4 Jahre.D)

Das Arbeiten mit Kindern macht mir Spaß, -------
möchte ich später Pädagogik studieren.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

18.

deshalbA)
dazuB)
davonC)
damitD)

Die Schüler hören den Hörtext. ------- Hören
müssen sie auf die Stichwörter achten.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?

19.

VorA)
BeimB)
ZumC)
AusD)

------- der Grundschule gehen die meisten Kinder
in den -------.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri doğru olarak
tamamlar?

20.

Für / RealschuleA)
Mit / GesamtschuleB)
Vor / KindergartenC)
Seit / HauptschuleD)
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FRANSIZCA 6 A
I. Il repart à l’étranger l’année prochaine.
II. Il ira 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)

«Il est devenu étudiant.»

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Üniversiteye gidiyor.A)
Öğrenci oldu. B)
Üniversite öğrencisi oldu.C)
Öğrenci olmak istiyor.D)

C’est la mère et le père de Pierre. Ce sont ses
-------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

3.

enfantsA)
parentsB)
sœursC)
frèresD)

A : Tu peux me donner le livre?
B : Oui, -------.

Choisissez le mot qui convient.

Konuşmadaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

bien sûrA)
jamaisB)
pourC)
seulementD)

------- bien s'il vous plaît!

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

5.

VisitantA)
DontB)
PeuventC)
LisezD)

Angélique veut se marier ------- Gérard.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

6.

àA)
avecB)
sansC)
enD)

Marie va au lycée: elle est -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

7.

collégienneA)
à la faculté B)
lycéenneC)
étudianteD)

La grand-mère a changé son portable ------- elle
n’aime plus son ancien modèle .

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

8.

bientôtA)
grâce à B)
pourC)
parce qu’D)
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A
J’ai fait mon devoir en 5 minutes: il était -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

9.

difficileA)
facileB)
impossibleC)
calmeD)

J’ai abandonné mes études. Je ------- des études
très difficile.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

10.

faisaisA)
feraiB)
feraisC)
faitD)

I. Elle travaille beaucoup.
II. Mais elle s’amuse aussi beaucoup.
III. Elle a lu les livres d'Antoine de Saint Exupéry.
IV. Elle aime la vie.  

Trouvez la phrase qui ne convient pas.

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

11.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Il faut économiser les ressources.

Trouvez l’antonyme du mot souligné.

Cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısını
bulunuz.

12.

protégerA)
respirerB)
lutterC)
gaspillerD)

Chloé pratique ------- le tennis parce qu'elle  aime
beaucoup le sport. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

13.

régulièrementA)
mondialementB)
rarementC)
jamaisD)

L’automne est une -------. 

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

14.

saisonA)
jourB)
annéeC)
semaineD)

Le bébé dort. Il faut parler plus -------.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

15.

rapidementA)
tristementB)
proprementC)
lentementD)

Il a ------- un cadeau à sa sœur.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

16.

tombéA)
envoyéB)
préféréC)
impriméD)
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A
Hier, l’enfant ------- une vitre.

Choisissez le mot/l’expression qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

17.

casseraA)
casseraiB)
a casséC)
casseD)

Demain, Paul ------- une lettre.

Choisissez le mot qui convient.

Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tamamlar?

18.

écrirasA)
écriraB)
as écritC)
a écritD)

I. En 1930, nous avions 20 ans.
II. Nous dansions beaucoup.
III. Nous aimions faire la fête.
IV. Il faut compter les jours.

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

Sırasıyla okunduğunda, anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

19.

IA)
IIB)
IIIC)
IVD)

Il a fait ses études en France.

Choisissez la traduction qui convient.

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Öğrenimini Fransa'da yaptı.A)
Öğrenimine Fransa'da başladı.B)
Fransa'ya öğrenimini tamamlamaya gitti.C)
Fransa'da öğrenimine ara verdi.D)
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İNGİLİZCE 6 A
I can’t find my keys. I ------- forgotten in the office.
They were on the table. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

1.

could have A)
should have B)
couldn’t have C)
must have D)

I had a terrible ------- last night. I can’t stop
thinking about it. 

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

2.

travel agentA)
airportsB)
heavyC)
nightmareD)

They water the garden every day.

Which of the following sentences is the
passive form of the sentence above?

Yukarıdaki cümlenin edilgen biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

The garden is watered by them every day.A)
The garden water them every day.B)
They water the garden every day.C)
The garden was watered by them every day.D)

He ------ studied at the best university in town, but
he didn’t want to study there.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

4.

shouldn't haveA)
could haveB)
must haveC)
should haveD)

I’m not sure but she ------- missed the bus.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

5.

must have A)
might haveB)
could haveC)
shouldn’t haveD)

The car ------- by my brother last week.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

6.

washesA)
is washedB)
washedC)
was washed D)

There is a large castle in our city which was built
in 1600. 

Which of the following is the synonym of the
underlined word in the sentence above?

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

PerfectA)
DetrimentB)
FortressC)
ExternalD)

My father's car was stolen by two thieves.

Which of the following sentences is the
active form of the sentence above?

Yukarıdaki cümlenin etken biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Two thieves stole my father's car.A)
The car stole two thieves.B)
Two thieves steal the car.C)
Two thieves were stolen the car.D)
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A
I love the films ------- have happy endings.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

9.

which A)
whereB)
when C)
who D)

Do you like extreme sports?

Which of the following is the synonym of the
underlined word in the sentence above?

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

10.

InjuryA)
NormalB)
ExcessiveC)
AdvantageD)

He says, "------- are cleaning the house."
He says that they are cleaning the house.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

11.

IA)
HeB)
YouC)
We D)

Aslı says, "I like basketball."
Aslı says that -------.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

12.

you like basketballA)
she doesn’t like basketballB)
she likes basketballC)
I like basketballD)

-------- my father and my mother like doing sports.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

13.

Nor A)
Both B)
Neither C)
Either D)

Values have an ------- on societies and families.

Which of the following words completes the
sentence above?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıdaki
cümleyi doğru şekilde tamamlar?

14.

impactA)
solutionB)
cohesionC)
particular D)

During his ------, he had very good friends.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

15.

perceiveA)
obstacleB)
childhoodC)
overcomeD)

The place ------- we meet every week is very
popular.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

16.

whenA)
where B)
whoC)
which D)
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A
I’m thinking of going to either Italy -------- Spain.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

17.

orA)
either B)
nor C)
neitherD)

------- my son nor my daughter called me to say
sorry. I’m very sad.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

18.

Not onlyA)
Neither B)
Either C)
Both D)

Ayşe says, "I don’t like coffee."
She says that she ------ coffee.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

19.

likesA)
don’t likeB)
doesn’t like C)
likeD)

My neighbour, ------- is a teacher, has three dogs
and a cat.

Which of the following completes the
sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?

20.

thatA)
whichB)
whereC)
whoD)
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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.




